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2553  ซ่ึงเปนปลาสุดที่หนวยงานทั้ง 2 แหงนี้ไดจัดทําขึ้นดวย   
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ขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทํา “คูมือจัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2553”     
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สวนท่ี 1 

ระบบคุณภาพมหาวทิยาลัยมหิดล ระยะท่ี 3 
 

หลักการและแนวคดิ 
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล  เปนเสมือนระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สนองตอบตอ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 
ในมาตราที่ 47 ซ่ึงกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  และมาตรา 48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

ฉะนั้น  ในวงรอบของระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงกําหนดใหสวนงานคือหนวยงาน
ระดับคณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปงบประมาณ  จัดสงมหาวิทยาลัยพรอมตาราง
แสดงขอมูลพ้ืนฐาน และตารางแสดงการรายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง  จากนั้น มหาวิทยาลัยจะ
แตงตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายสวนงานเขาเยี่ยมสํารวจ  และจัดทํารายงานผลการเยี่ยมสํารวจ
เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) สวนงาน  เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาตามความเหมาะสม         
โดยหลักการของระบบคุณภาพระยะที่ 3 ปที่ 3 ปงบประมาณ 2553  ที่ใหสวนงานใชเปนกรอบ     
การดําเนินการ คือ กระบวนการเรียนรูผานการประเมินตนเอง  เพ่ือสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง       
ดวยหลักของการทํางานประจําที่มีกระบวนการการวางแผนงาน (Plan) หรือออกแบบกระบวนการ 
(Design) เม่ือนําไปปฏิบัติ (Do) แลว  มีการติดตามประเมินผล   ซ่ึงเปนไปไดทั้งการตรวจประเมิน (Check) 
และการศึกษา (Study) ทบทวนดูผลที่เกิดขึ้นวา เปนไปอยางไร  ตรงตามที่วางแผนไวมากนอยเพียงไร 
บรรลุเปาหมาย (Target) ที่กําหนดไวในแตละชวงหรือไม  มีสวนใดเปนปญหาและควรจะตองมีการ
ปรับปรุงอะไร อยางไรอีกบาง  ก็นํามาปรับในการปฏิบัติ (Act) แลวดูวาไดผลเปนอยางไร เพ่ือวางแผน 
(Plan) การทําในรอบตอๆ ไปใหดีขึ้น  ซ่ึงเม่ือดําเนินการเปนวงรอบเชนน้ีอยางสม่ําเสมอ ก็จะทําใหเกิด
กระบวนการของการพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement - CQI) เกิดผลลัพธของงานที่
บรรลุเปาหมายไดดีขึ้น  ซ่ึงเม่ือผนวกกับการวางแผนกลยุทธของสวนงานที่มีการกําหนดวัตถุประสงค 
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมแลว  ยังมีแนวทางขององคกรสําหรับอนาคต  มีการกําหนดเปาประสงค  
และกลยุทธในพันธกิจหลัก  ซ่ึงมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญ (Key Performance 
Indicator - KPI) ที่เชื่อมโยงกับแผน และนําผลลัพธที่เกิดขึ้นนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ
ขององคกรใกลเคียงหรือที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันในลักษณะเทียบเคียงสมรรถนะ (Result 
Benchmarking) ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  เพ่ือใหทราบสถานะขององคกรวาอยูใน
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ตําแหนงหรือความสามารถในการแขงขันเปนอยางไร  หรือมีการเทียบเคียงกระบวนการทํางานเพ่ือหา
แนวทางที่จะทําใหดีกวาคูเปรียบเทียบไดอยางไร (Process Benchmarking) การทํา Benchmarking 
จะเปนทางลัดใหสวนงานไดเรียนรูที่จะกาวใหทันองคกรอ่ืนๆ เพ่ือใหทราบถึงความคืบหนาของวิธีการ
หรือการปรับปรุงใหมๆ   ที่จะสามารถนํามาปรับใช เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเปนองคกรที่มีการ
ปรับเปลี่ยนและเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ  หรือเรียกไดวาเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ดังมีรายละเอียดตามที่แสดงในแผนภูมิดวยแลว  ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพงาน
สูความเปนองคกรที่มีความสําเร็จในการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity Improvement)  ซ่ึงเปน
แนวทางหนึ่งที่นําไปสูความเปนองคกรชั้นนํา   

 
 

แผนภูมิแสดงหลักการทํางานของระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

* In-process Measure 
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ทั้งน้ี  ปจจัยสูความสําเร็จ
1) 
ที่จะนําพาองคกรสูความสําเร็จตามแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพ 

(Productivity Improvement) อยางยั่งยืนและไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนนั้น ผูบริหาร
ระดับสูงเปนกุญแจสําคัญที่สุด  โดยองคประกอบตางๆ สามารถสรุปได ดังน้ี 

Commitment ความมุงม่ันตั้งใจของผูบริหารระดับสูง ประสานกับความเอาจริงเอาจังของคณะ
ผูบริหารทั้งหมด ซึ่งหากประกาศเปนนโยบาย มีเปาหมายที่ชัดเจนมีการบรรจุเขาไวในวาระการ
ประชุมของผูบริหาร เพ่ือติดตามความคืบหนาอยูตลอดเวลา  จะเปนการสงสัญญาณถึงบุคลากรทุก
ระดับชั้นวา “งานนี้เอาจริง”  

Communication การสื่อสารอยางตรงไปตรงมาทั้ง 2 ทางอยางเปดใจ  รับฟงทุกเสียงทุกความคิด
เห็นรอบดาน อยางไมมีอคติ  ความสัมพันธที่ใกลชิดผนวกกับมิตรภาพที่ดีน้ี  จะกอใหเกิดความเขาใจ   
ในกันและกัน ทําใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของงาน   เม่ือจะทําอะไรก็เกิดแรงตอตานเล็กนอย
จนหายไปในที่สุด 

Climate สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ   
เพราะถาจะใหบุคลากรรวมใจเปลี่ยนแปลงอะไรแลว  อยาใหบุคลากรอางไดวา อุปกรณไมพรอม 
ทรัพยากรไมพอ เพราะบรรยากาศที่ดีสรางความผอนคลายไดมาก 

Culture  วัฒนธรรมที่เอ้ืออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทํางานเปนทีม ไมแบงฝกแบงฝายตาม 
ผังโครงสรางองคกร แตมุงความสําเร็จเชิงกระบวนการเปนหลัก  

Coaching การถายทอดความรูและทักษะแบบเปนขั้นตอนตามลําดับชั้น รุนพ่ีสอนรุนนอง 
หัวหนาสอนลูกนอง เพ่ือนแนะนําเพื่อน การสอนงานที่ถูกตองนอกจากจะชวยสรางผลงานแลว ยังชวย
สรางความสัมพันธที่ดีอีกดวย 

Competency การบงชี้ความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานใหชัด จัดแบงเปน
ระดับชั้นที่ชัดเจน ชวยใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามความสามารถที่สอดรับกับตําแหนงงานนั้น 
ตั้งแตระดับผูปฏิบัติงานจนถึงผูนําทุกระดับ และมีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาดังกลาวอยางเปน
ระบบ  จะเปนประโยชนอยางมากตอการวางแผนกําลังคน การหมุนเวียนปรับเปลี่ยนงาน  ตลอดจน
การวางแผนสืบทอดตําแหนงงานดวย 

Credit (Reward and Recognition) การสรางขวัญและกําลังใจ ดวยการแสดงความยอมรับ 
และชื่นชมตอความทุมเทที่บุคลากรกระทําใหแกองคกรดวยความมุงม่ัน  มีการสื่อสารหรือประกาศใหรู
ทั่วกันวาใครดี ใครเดน ใหทุกคนเห็นเปนตัวอยาง โดยอาจทําไดทั้งในรูปแบบของรางวัล เงินหรือ     
คํายกยองชมเชย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติตอผูที่ไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดอยางชัดเจนและ
ตรงไปตรงมา 

 
 
 
 
 

 

1) 
คัดลอก  สรุปและดัดแปลงจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ 2553 และบทความ เรื่อง เคล็ดลับ
ปรับเปลี่ยนองคกรอยางไดผล ของจําลักษณ ขุนพลแกว ในหนังสือ Productivity World  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
ปที่ 15 ฉบับที่ 86  พฤษภาคม-มิถุนายน  2553 
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กระบวนการของระบบคณุภาพ 
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ปฏิทินการดําเนินการ 
 

กิจกรรม ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. จั ดสั มมนาระดมความ
คิดเห็นเพื่อการปรับปรุง
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย 
มหิ ดล  ระยะที่  3  ป ท่ี  3 
(ปงบประมาณ 2553) 

                 

2. จัดทํา “คูมือจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
ต า ม ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ 
ปงบประมาณ 2553” และ
จัดสงสวนงาน  

                 

3. สวนงานจัดทํารายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง  (SAR)  
ปงบประมาณ  2553 

                 

4. จั ด อบ รม เ ส ริ ม ค ว าม รู  
สวนงาน (เชน การเขียน SAR  
ความรู เ ร่ื อ ง  PDCA,CQI, 
Benchmarking)  

                 

5. จัดอบรม /เสวนาผู เยี่ยม
สํารวจ  

                 

6. จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร  สื่ อ 
ประกอบการเยี่ยมสํารวจ  

                 

7. เยี่ยมสํารวจสวนงาน                   

8. จัดทํารายงานผลการเยี่ยม
สํารวจ  

                 

9. จั ด ทํ า ร า ย ง า นผลก า ร
ประเมินการเยี่ยมสํารวจ
สวนงาน และขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เสนอที่ประชุมคณบดี /สภา
มหาวิทยาลัย  
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สวนท่ี 2 

วิธีการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
 

 

คูมือ “จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2553” ประกอบดวย 6 สวน คือ 

สวนที่ 1 ระบุถึงหลักการและแนวคิดของระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 
สวนที่ 2 อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
สวนที่ 3 แสดงแนวทางการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพแตละองคประกอบ/ดาน 
สวนที่ 4 แสดงขอมูลประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงประกอบดวยแบบ

กรอกขอมูลพ้ืนฐาน และแบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ เพ่ือให
ไดมาซึ่งผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ.  สมศ. ที่จะใหสวนงานใชขอมูล
ในสวนนี้ประกอบการเขียนรายงานการดําเนินการในแตละขอมาตรฐาน  หากมี
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของระบุไวในขอน้ันๆ 

สวนที่ 5 นิยามศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพ 
สวนที่ 6 ภาคผนวก ซ่ึงใหขอมูลในเรื่องนโยบายคุณภาพ ตัวอยาง SAR ที่ดีที่สวนงานจะศึกษา

เปนแนวทางประกอบการเขียน SAR ของสวนงานตนเอง นอกจากนี้ ยังแสดง
รายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตัวบงชี้ทั้งของ สกอ. และ สมศ. ไวดวย 

สาระสําคัญหลักของคูมือฉบับน้ีคือ สวนที่ 3 ซ่ึงแสดงสาระการประเมินตนเองตาม “มาตรฐาน
คุณภาพ” ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนกรอบแนวทางเบื้องตนใหสวนงานพัฒนาการดําเนินงานเรื่องตางๆ 
ไปสูเปาหมายที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง มหาวิทยาลัยจึงกําหนด “มาตรฐานคุณภาพ” ใหครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจทั้ง 5 ดาน คือดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  โดยแตละดานจะมีหัวขอตางๆ ที่มีความสําคัญสําหรับ   
พันธกิจในดานนั้นๆ ที่เรียกวา “องคประกอบ”  และภายใตองคประกอบจะมีขอมาตรฐานคุณภาพ      
ดังรายละเอียดตาม “แผนภาพที่ 1”  

 
แผนภาพที่ 1  
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ซ่ึงในเอกสารคูมือฉบับน้ี รูปแบบของแตละองคประกอบจะมีสาระดังแสดงไวใน “แผนภาพที่ 
2”  ประกอบดวย 
 

สวน  ก องคประกอบ เปนการแสดงหัวขอยอยตางๆ ของแตละดาน โดยในองคประกอบ  

แตละหัวขอจะมีการระบุ Process หรือ Result หรือทั้ง Process และ Result ไว 
ซ่ึงมีความหมายวาหากระบุเปน Process ในองคประกอบขอน้ันๆ ก็ใหประเมิน
ตนเองและกําหนดคาคะแนนแบบกระบวนการ (Process) แตถาระบุเปน Result ก็ให
ประเมินตนเองและกําหนดคาคะแนนแบบผลลัพธ (Result) หรือทั้ง 2 แบบ หากระบุ
ไวทั้ง Process และ Result 

สวน  ข หลักการ เปนการแสดงวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาในแตละเรื่อง 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจแนวทางการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงในระบบคุณภาพ
ระยะที่ 3 ปที่ 3 น้ีจะแสดงเชนเดียวกับระบบคุณภาพระยะที่ 3 ปที่ 1 และ 2 คือ
กําหนดหลักการในระดับองคประกอบและ “หลักการ” ในระดับดานทุกดาน (ดาน
การบริหาร  ดานการศึกษา  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ และดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม)  

สวน  ค  มาตรฐานคุณภาพเปนขอความแสดงประเด็นที่จะเปนกรอบแนวทาง (non-
prescriptive) ใหสวนงานพัฒนาในแตละเรื่องเพ่ือสูเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
ที่สวนงานจะมีอิสระในวิธีปฏิบัติหรือแนวทางที่สวนงานมีความพรอมและศักยภาพ
ที่จะดําเนินการ  โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด “มาตรฐานคุณภาพ” ตามพันธกิจ 
ทั้ง 5 ดาน คือดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการ-
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   

 แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน เปนขอความที่แสดงประเด็น/แนวทาง
สําคัญที่เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพขอน้ันๆ เพ่ือใหสวนงานใชเปนกรอบในการ
เขียนอธิบาย/รายงานการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพใหครอบคลุมครบถวน
ตามประเด็นเหลานั้น 

สวน  ง ตัวบงชี้ที่ เก่ียวของ คือตัวบงชี้ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพขอน้ันๆ ที่
มหาวิทยาลัย/สวนงานตองรายงาน/ชี้แจงขอมูลตัวบงชี้เหลานี้   แกสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงในการเขียนรายงานการดําเนินการ  สวนงานควรเขียน
รายงานใหมีสาระครอบคลุมถึงรายละเอียดของตัวบงชี้เหลานี้  ซ่ึงหากตองการ
รายละเอียดคําชี้แจง/คําอธิบายตัวบงชี้เพ่ิมเติม สามารถศึกษาไดที่เว็บไซตของกอง
พัฒนาคุณภาพทาง internet มหาวิทยาลัยมหิดลที่ http://www.qd.mahidol.ac.th/ 
หัวขอ “ระบบคุณภาพภายนอก/สกอ. (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)  
หรือ สมศ. (การประเมินคุณภาพภายนอก)” 



 

 9

 

สวน ก 

สวน ข 

สวน ค 

สวน ง 

สวน ฉ 

สวน  ฉ หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ....เปนสวน
ที่แสดงรายการเอกสาร/ขอมูลประกอบเนื้อหาของรายงานการดําเนินการ ที่ควรมีใน
แตละมาตรฐานคุณภาพ  ทั้งน้ี สวนงานสามารถเพิ่มเติมรายการอื่นๆ นอกเหนือจาก       
ที่แสดงไวได 

 
 
 
 
 

 

องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ Process & Result 

หลักการ องคกรกําหนดทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม 
ควบคุม กํากับ และประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ 
เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 

มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ แนวทางแนวทางการเขียนอธิบายในรายงานการเขียนอธิบายในรายงาน  
1.2.1  มีกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพื่อ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย ใน
การทําแผนกลยุทธทุกพันธ
กิ จ ท่ี ส อดคล อ ง กั บ แ ผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยและของชาติ 
โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
ทุกระดับมีสวนรวม   
 

1. แนวทาง วิธีการที่องคกรดําเนินการ เพ่ือ
กําหนดปจจัยตางๆ ในการวิเคราะหและจัดทํา
แผนกลยุทธ ใหมีความสอดคลองระหวางแผน
กลยุทธขององคกรกับแผนกลยุทธ /แผน
ยุทธศาสตรในระดับที่สูงกวา  (P) 
2. แนวทาง วิธีการที่ดําเนินการ เพ่ือกําหนด
ตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การพัฒนา/ดําเนินงาน (P) 
3. การมีสวนรวมของบุคลากรขององคกรใน
การจัดทํา/กําหนดแผนกลยุทธ (P)  

Process 
ตัวบงช้ีท่ีเกี่ยวของตัวบงช้ีท่ีเกี่ยวของ 

 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรมาตรฐานคุณภาพฐานคุณภาพขอ ขอ 11..22..11  
1. ผลการวิเคราะห SWOT ขององคกร เพ่ือนําไปเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนกลยุทธขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธขององคกรกับ
แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
3. รายการแสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมในการจัดทําแผนกลยุทธ โดยจําแนก
ตามประเภท กลุม/ระดับ 

 

 
 

 

แผนภาพที่  2 
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วิธีการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป

งบประมาณ 2553 น้ี ยังคงเนนหลักการของ P-D-C-A  กลาวคือ ในการดําเนินการใดๆ ทุกกระบวนการ 
(Process) เนนการดําเนินการที่เปนระบบ (Systematic) ซ่ึงหมายถึงมีการวางแผน (Plan-P) ที่มี
ความสอดคลอง/สัมพันธกับแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (ดูรายละเอียดเรื่องแผน/แนวทางในการดําเนินงาน
ในภาคผนวก) มีการจัด/กําหนดลําดับขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถทําซ้ําได (Do-D)  มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน (Check-C) ตามตัวชี้วัดเปนระยะๆ (in process measure) และติดตามดู
ผลลัพธตาม KPI ที่กําหนดไว เพ่ือใหทราบขอเท็จจริง/ขอมูล  และนําขอมูลเหลานี้ไปใชเพ่ือการ
ปรับปรุง/พัฒนา (Act-A)  นอกจากนี้  ในการดําเนินการในบางมาตรฐานคุณภาพอาจเกิดผลลัพธ 
(Result) ขึ้น  ซ่ึงสวนงานจะตองแสดงใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ไดแก ตัวเลข คาสถิติตางๆ 
ซ่ึงในรายงานการประเมินตนเองควรแสดงคาผลลัพธที่เปนตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ไมใชคาที่เปนขอมูล/ตัวเลข 
เชน  ควรแสดงคาของ “รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด”  
แทนการแสดงจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  เพ่ือใหสามารถใชเปรียบเทียบกันระหวาง
หนวยงานได  นอกจากนี้ ในรายงานการประเมินตนเอง  ควรแสดงขอมูลใหเห็นผลการดําเนินงานเทียบ
กับเปาหมายที่สวนงานกําหนดไวใหชัดเจน  ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง  ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานที่ดีเดนเหนือกวาองคกรอ่ืนๆ  (หากมี) 

ทั้งน้ี  ในรายละเอียดของคูมือสวนที่ 3 ไดกําหนดแนวทางการเขียนอธิบายในการจัดทํา SAR 
ในแตละขอมาตรฐานคุณภาพไวอยางชัดเจนวา แนวทางขอใดคือ P หรือ D หรือ C หรือ A และอะไร
คือผลลัพธ เพ่ือเปนแนวทางใหสวนงานไดพิจารณาวา ในขอมาตรฐานคุณภาพนั้นๆ ตองการใหสวนงาน
เขียนรายงานการดําเนินการในประเด็นอะไร เพราะหลักการใด (แผนภาพที่ 2 สวน ค)  ซ่ึงมี
ขอแนะนําข้ันตอนที่ควรดําเนินการในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยอางอิงการชี้แจง
ตามแผนภาพ ที่ 2 ดังน้ี  

1. กรอกขอมูลประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในสวนที่ 4 ซ่ึงประกอบดวย 
“แบบกรอกขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ปงบประมาณ 2551-2553” และ “แบบ
กรอกขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ  ปงบประมาณ 2551-2553” ทั้งน้ี ขอมูลใน 
สวนที่ 4 ซ่ึงจะเปนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ.และ สมศ.น้ี ควรใช
ประกอบการเขียนรายงานการดําเนินการ  กรณีที่มาตรฐานคุณภาพขอน้ันๆ มีตัวบงชี้ระบุไว 
(แผนภาพที่ 2 สวน ง)  และขอมูลทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเอกสารประกอบ
รายงานการประเมินตนเองที่สวนงานจัดสงมหาวิทยาลัย 

2. เขียนอธิบาย/รายงาน/บรรยายในสวนของ “การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ   
แตละขอ” โดยใชแนวทางที่ไดระบุไวในหัวขอ  “แนวทางการเขียนอธิบายในรายงาน” เปน

กรอบการเขียน  โดยแนวทางแตละขอจะมีตัวอักษร P-D-C-A วงเล็บอยูทายขอ  แสดงวา
แนวทางขอน้ันๆ อยูในขั้นตอนใดของ PDCA ทั้งนี้ หากมีขอมูลของตัวบงชี้ ดังที่ระบุไว

ในสวน ง  ก็ใหนํามาอธิบาย/เขียนรายงานรวมกับเนื้อหาของ “การดําเนินการตาม
มาตรฐานคุณภาพแตละขอ” ดวย 
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อน่ึง  หากสวนงานไมสามารถใหรายละเอียดการดําเนินการตามมาตรฐาน
คุณภาพขอใด เพราะมาตรฐานคุณภาพขอน้ันไมสอดคลองกับพันธกิจหรือบริบท
การดําเนินงานของสวนงาน  ขอใหสวนงานใส N/A ซึ่งหมายถึง Not Applicable ใน
ชอง “การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ” ขอน้ันๆ  

3. จัดทํารายการ “หลักฐาน/ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุณภาพขอ...” 

โดยอาจใชรายการ “หลักฐาน/ขอมูลฯ” ตามที่ไดระบุไวในคูมือในสวน ฉ และ/หรืออาจ
เพ่ิมเติมรายการ “หลักฐาน/ขอมูลฯ” อ่ืนๆ อีกไดตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี  สวนงานสามารถเขาดาวนโหลด (download) แบบฟอรมรายงานไดที่ http://www.qd. 
mahidol.ac.th หัวขอ “ระบบคุณภาพภายใน/QD Download/แบบฟอรม” หรือ “เอกสารเผยแพร/
แบบฟอรม/MUQD”   

 
การใหคะแนนการประเมินตนเอง 

เม่ือสวนงานรายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพเสร็จแลว  ใหพิจารณากําหนด
ระดับคะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมของ “องคประกอบ” แตละขอ  โดยมหาวิทยาลัยไดวิเคราะห
และระบุไวใหอยางชัดเจนแลววา  องคประกอบขอใดมีสาระของการดําเนินการเปนเฉพาะกระบวนการ 
(Process) หรือเฉพาะผลลัพธ (Result) หรือทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Result) ฉะน้ัน 
ขอใหสวนงานพิจารณากําหนดระดับคะแนนการประเมินตนเองใหตรงตามที่ไดระบุไวในแตละ
องคประกอบดวย 

 
เกณฑการใหคาคะแนน 
   

คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของกระบวนการ (Process) 

1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  
2 มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 
3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 
4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 
5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement) 
6 มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 

Innovation) 
7 มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

หมายเหตุ : การกําหนดคาคะแนนของ กระบวนการ (Process) ตั้งแตคะแนน 1-7 ตองผาน
ตามลําดับ    

 

http://www.qd.mahidol.ac.th/
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คะแนน แนวทางการใหคะแนนในสวนของผลลัพธ (Results) 

1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย หรือต่ํากวาเปาหมาย 
(No/Inaccurate/Below Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและบรรลุเปาหมาย  (On Target) 
3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว  

(Above Target) 
4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตามผลตอเน่ืองแสดง

แนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 
5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น  

เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับประเทศ 
6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น 

เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย 
7 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น 

เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก 
 

หมายเหตุ : การกําหนดคาคะแนนของ ผลลัพธ (Result) คะแนน 1 - 4 ตองผานตามลําดับ 
สวนคะแนนที่ 5 - 7 เมื่อผานคะแนนระดับ 4 แลวสามารถไปถึงคะแนนที่ 5 และ/
หรือ 6 และ/หรือ 7  ได   โดยผลลัพธของบางขอมาตรฐาน  อาจไมสามารถมีการ
เทียบเคียงไดในระดับคาคะแนน 6 หรือ 7 

 
ความหมายของแตละคาคะแนน 
 กระบวนการ  (Process) 

คะแนน 1 มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan) หมายถึง มีนโยบาย แผน 
หรือแนวทางในการดําเนินงาน  ซ่ึงรวมถึงการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน  มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จตามเปาหมาย (Key Performance Indicator-KPI) 
อาจกลาวโดยสรุปไดวาการวางแผนคือการกําหนดวา ใคร (Who) จะทําอะไร (What) อยางไร 
(How) และเม่ือใด (When) ทั้งน้ี  สวนงานควรมีแผนในทุกระดับ อาทิ แผนกลยุทธของสวนงาน  
แผนกลยุทธของการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป  ในระดับพันธกิจหลักของสวนงาน  
ระดับการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ  การดําเนินงานในระดับโครงการ และกิจกรรมตางๆ      
ซ่ึงตองมีการระบุแผนงาน/วัตถุประสงคและเปาหมายที่มีความสอดคลอง/สัมพันธกัน  รวมทั้ง
สามารถแสดงเอกสารที่ระบุถึงนโยบาย แผน หรือแนวทาง ในการดําเนินงานเรื่องตางๆ ได  

 

คะแนน 2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) หมายถึง มีการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผน อาจประกอบดวย 
การมีโครงสรางรองรับการดําเนินงาน เชน มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานรองรับ
การดําเนินงาน ฯลฯ  มีวิธีการในการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงานที่สามารถแสดง/อธิบาย    
ไดอยางชัดเจน เชน มีการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน มีการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 
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และมีผลของการดําเนินการ หากเปนแผนที่ตองดําเนินงานในหลายหนวยงาน ควรมีการปฏิบัติ
ตามแผนดังกลาวอยางทั่วถึง 

 

คะแนน 3  มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) หมายถึงมี
การประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ การประเมินอาจประกอบดวย การประเมิน
โครงสรางที่รองรับการดําเนินงาน การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของ
การดําเนินงานตามแผนที่ไดตั้งไว ดวยวิธีการ/เครื่องมือใด มีการกําหนดสาระที่ตองการ
ประเมินผลอยางชัดเจน หรืออาจกลาวไดวามีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินที่ชัดเจน  
มีกําหนดกรอบเวลาและผูรับผิดชอบในการประเมิน รวมทั้งมีการวิเคราะห สังเคราะห และ
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนํามาใชประกอบการวางแผนพัฒนา (Act) ตอไป  

 

คะแนน 4  นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ  (Act) 
หมายถึง การนําผลการประเมินที่ไดวิเคราะหและสรุปผลแลวมาประกอบการวางแผนพัฒนา       
การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน อาจนําผลการประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบการ
ดําเนินงานใหมที่เหมาะสมเปนมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานตอไป 

 

คะแนน 5   มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร  PDCA 
อยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) หมายถึง การปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
โดยในการดําเนินงานใดๆ มีกระบวนการวางแผน (Plan) การดําเนินงาน/ปฏิบัติ (Do) การ
ประเมินผล (Check) และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Act) เปนวงจร P-D-C-A 
และวนอยางนี้ไปเรื่อยๆ แมวาผลที่ไดจะเปนที่พึงพอใจในระดับหน่ึงแตก็อาจจะมีความตองการ
ในรูปแบบอ่ืน ทําใหมีการหมุนของวงจรนี้ไปเร่ือยๆ เกิดการปรับปรุง/พัฒนาการทํางาน      
อยางตอเน่ือง 

 

คะแนน 6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม หรือนวัตกรรม 
(Breakthrough/Innovation) หมายถึง มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหม 
หรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินงานเปนวงจร  P-D-C-A ไปเร่ือยๆ มีการหมุนของ
วงจร P-D-C-A เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการทํางานอยางตอเน่ืองจนเกิดรูปแบบกระบวนการใหมที่     
ยังไมเคยมีใครทํามากอน (Breakthrough/Innovation) หรือเปนสิ่งใหมที่มีการทําแลวแต     
สวนงานยังไมเคยทํา (Incremental Innovation) เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีสัมฤทธิ์ผลตอ   
กลยุทธของสวนงาน 

 

คะแนน 7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) หมายถึง กระบวนการ/วิธีการ/
วิธีปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง (ดําเนินงานเปนวงจร  P-D-C-A ไปเรื่อยๆ) เปน
กระบวนการใหม หรือเปนนวัตกรรม ยังไมเคยมีใครทํามากอน  และดีกวา มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากกวา  เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกันในหนวยงานอื่นๆ 
เปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่นๆ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรหรือองคกรที่เชื่อถือได  
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ผลลัพธ  (Result) 
คะแนน 1  ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงาน และเปาหมาย 

หรือต่ํากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) หมายถึง เม่ือสวนงานรายงานสิ่งที่     
ไมตรงกับแผนงานหรือรายงานผลลัพธตรงตามแผนงานแตต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด  ทั้งนี้     
มีจุดเนนวาสวนงานตองกําหนด “เปาหมาย” ที่สัมพันธกับแผนในทุกระดับ จึงจะสามารถเปรียบเทียบ/
แสดงใหเห็นไดวา ผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธตรงกับแผนงานและเปาหมายอยางไร 

คะแนน 2  มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและบรรลุ
เปาหมาย (On Target) หมายถึง เม่ือสวนงานรายงานผลลัพธ (result) ของการดําเนินงานใน
เร่ืองที่ตรงกับแผนงาน และเปนไปตามเปาหมาย (เทากับเปาหมาย) ที่ไดกําหนดไว  

 

คะแนน 3   มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและผลลัพธ
ดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว (Above Target) หมายถึง เม่ือสวนงานรายงานผลลัพธ (result) ของ
การดําเนินงานในเรื่องที่ตรงกับแผนงาน และดีกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว  

 

คะแนน 4   มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการ
ติดตามผลตอเน่ืองแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีข้ึน (Upward/Better Trend) หมายถึง 
เม่ือสวนงานรายงานผลลัพธ (result) ของการดําเนินงานในเรื่องที่ตรงกับแผนงาน และมีผล 
ดีกวา เปาหมายอยางตอเน่ือง (ดูผลยอนหลังไมนอยกวา 3 ปและผลลัพธของทุกปตองดีขึ้นกวา
ผลการดําเนินงานของปกอน) ดังตัวอยางกรณีการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 ของหลักสูตร
ปริญญาตรีหลักสูตรหนึ่ง  ซ่ึงไดกําหนดตัวบงชี้/ตัวชี้วัดหนึ่งคือ “รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขา.....ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป” ตองไมนอยกวารอยละ 85 ซ่ึงผลลัพธ
ของการดําเนินงานของหลักสูตรนี้ในปงบประมาณ 2552 น้ี = รอยละ 90 ซ่ึงดีกวาเปาหมายที่
กําหนดไวคือรอยละ 85  และเม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2551 = รอยละ 
87 และผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 = รอยละ  86 ดังน้ี  จึงสรุปไดวาสวนงานมี
แนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้นไดคะแนนการประเมินตนเองในผลลัพธเรื่องน้ีจึงได=4 (Upward/Better 
Trend) 

 

คะแนน 5  มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีข้ึน เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับประเทศ หมายถึง เม่ือสวนงาน
มีผลลัพธ (result) ของการดําเนินการที่ ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวและผลลัพธดีขึ้นๆ        
อยางตอเน่ือง เม่ือไดนําไปเทียบเคียงกับผลการดําเนินการของหนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ใน
ประเทศแลว  สวนงานมีผลการดําเนินการดีกวา 

 

คะแนน 6  มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีข้ึน เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย หมายถึง เม่ือ
สวนงานมีผลลัพธ (result) ของการดําเนินการที่ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวและผลลัพธดีขึ้นๆ 
อยางตอเน่ือง เม่ือไดนําไปเทียบเคียงกับผลการดําเนินการของหนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียแลว สวนงานมีผลการดําเนินการดีกวา (ในการเทียบเคียงผลการดําเนินการ   
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สวนงานสามารถเทียบเคียงในระดับภูมิภาคไดทันทีหากมีผลลัพธที่ ดีกวาอยางชัดเจน           
ไมจําเปนตองเทียบเคียงในระดับประเทศกอน) 

 

คะแนน 7  มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีข้ึน เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก หมายถึง เม่ือสวนงานมี
ผลลัพธ (result) ของการดําเนินการที่ ดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวและผลลัพธ ดีขึ้นๆ          
อยางตอเน่ือง และไดนําไปเทียบเคียงกับผลการดําเนินการของหนวยงาน/องคกรอ่ืนๆ ในระดับ
โลกแลว สวนงานมีผลการดําเนินการดีกวา (ในการเทียบเคียงผลการดําเนินการ สวนงาน
สามารถเทียบเคียงในระดับโลกไดทันทีหากมีผลลัพธที่ดีกวาอยางชัดเจน ไมจําเปนตอง
เทียบเคียงในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคกอน) 
 

อน่ึง ในการพิจารณาคะแนน “ผลลัพธ (Result)” คะแนนที่ 5, 6 หรือ 7 เร่ืองการ
เทียบเคียง (Benchmark) ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ตามลําดับ  ในกรณีที่หาก
ผลลัพธมีการเทียบเคียงในระดับโลก และไดรับรางวัล/การประกาศเปนที่ประจักษ  โดยที่ไมมี
การเปรียบเทียบในระดับประเทศ/ภูมิภาคมากอน  สามารถใหคะแนนในระดับ 7  ได  

 
 

ตัวอยางการใหคาคะแนนผลลัพธ (Result) ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
(MUQD Scoring) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายรูปภาพ : กราฟเสนแสดงขอมูลสถิติเครื่องชี้วัด : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขา...... 

ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของหลักสูตรหนึ่งตั้งแตป 
2548-2552     

 

แสดงถึงเปาหมาย (target ที่ต้ังเปาไว) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขา.....ที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของหลักสูตรหนึ่ง 

 

แสดงรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขา...ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ของหลักสูตรหนึ่ง 

 

แสดงรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขา.....ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ของหลักสูตรเดียวกันที่เปน Best Practice (BP) ในระดับประเทศ   

 

 

ร อ ย ล ะ ข อ งบั ณฑิ ต
ระดับปริญญาตรีสาขา... 
ที่ ไ ด ง า น ทํ า แ ล ะ    
การประกอบอาชี พ
อิสระภายใน  1 ป 

เปาหมาย 
BP 

(75) 
(78) 

(86) 

(70) 
(75) 

(80) 
(85) (87) 
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การพิจารณาใหคาคะแนนตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลยัมหิดล 
ป 2548 : อัตราการไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตสาขานี้ (   ) เทากับ

รอยละ 70 ขณะที่เปาหมาย (    ) ของหลักสูตรกําหนดไวที่รอยละ 75 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมาย   
(Below Target) ดังน้ัน  ในป 2548 จึงไดคะแนนในระดับ 1   

ป 2549 : อัตราการไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตสาขานี้ (   ) เทากับ
รอยละ 75  ขณะที่เปาหมาย (    ) ของหลักสูตรกําหนดไวที่รอยละ 78 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมาย   
(Below Target) ดังน้ัน  ในป 2549  จึงไดคะแนนในระดับ 1 เชนเดิม 

ป 2550 : อัตราการไดงานทําและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตสาขานี้ (   ) เทากับ
รอยละ 80  ขณะที่เปาหมาย (    ) ของหลักสูตรกําหนดไวที่รอยละ 80 ซ่ึงเทากับเปาหมาย   
(On Target)  ดังน้ัน  ในป 2550  จึงไดคะแนนในระดบั 2  

ป 2551 : อัตราการไดงานทําและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตสาขานี้ (   ) เทากับ
รอยละ 86  ขณะทีเ่ปาหมาย (    ) ของหลักสตูรกาํหนดไวทีร่อยละ 85  ซ่ึงดีกวาเปาหมาย   
(Above Target)  ดังน้ัน  ในป 2551  จึงไดคะแนนในระดับ 3  

ป 2552 : อัตราการไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตสาขานี้ (   ) เทากับ
รอยละ 90  ขณะที่เปาหมาย (    ) ของหลักสูตรกําหนดไวที่รอยละ 87 ซ่ึงดีกวาเปาหมาย   
(Above Target)  ดังน้ัน  ในป 2552  และเม่ือติดตามดูตั้งแตป 2548 - 2552 จะเห็นไดวา
อัตราการไดงานทําฯ ดีขึ้นเรื่อยๆ (Better trend) ซ่ึงไดคะแนน 4  แตเน่ืองจากมีการ
เทียบเคียงดีกวา Best Practice (     ) ในระดับประเทศ  ดังนั้น  คาคะแนนในป 2552 จึงได 5 

 
รอบระยะเวลาของขอมูล 
 ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเองในทุกเรื่องใหใชปงบประมาณ 2553 คือ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 ยกเวนขอมูลการวิจัยในสวนของผลงานตีพิมพ (Publication) 
และการอางอิง (Citation) เปนขอมูลประจําปปฏิทิน 2552 
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สวนท่ี 3 

แนวทางการประเมนิตนเอง 
 

 
 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.1  ภาวะผูนํา   Process

หลักการ ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาทในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายของ
องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น  แ ล ะ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ  

1. ผูนํากําหนดและระบุทิศทาง และเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ
การดําเนินงานขององคกร  รวมท้ังผลกระทบที่จะมีตอสังคมและชุมชน (P) 
2.  ผูนําดําเนินการถายทอดทิศทางเปาหมาย และผลการดําเนินการขององคกร
ไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (D) 
3.  การติดตาม  ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรสูบุคลากร (C) 
4.  การนําผลการประเมนิไปปรับปรุงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทางเปาหมาย และ
ผลการดําเนินการขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน/สวนงาน (สกอ. 7.1) 
2. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน (สมศ. 5.1) 
3. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน (สมศ. 5.2) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..11  
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร รวมทั้งคํานึงถึงการดําเนินการที่จะมีผลกระทบแกสังคมและชุมชน 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทาง เปาหมาย และผลการดําเนินการไปสูบุคลากรในองคกร 
3. สรุป/รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของการที่ผูนําถายทอดทิศทาง เปาหมาย และผลการดําเนินการของ
องคกรสูบุคลากร 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการที่ผูนําไดนําขอมูลจากผลการประเมินผลสําเร็จฯ มาปรับปรุง พัฒนาการถายทอดทิศทาง
และเปาหมายขององคกรสูบุคลากร  
 
 

   

                   มาตรฐานคณุภาพดานการบริหาร มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.2 ผูนําเอ้ือและสงเสริมการ
สร า งความร วมมือระหว า ง
ห น ว ย ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกประเทศ  เพื่อใหองคกร
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
 

1.  ผูนํากําหนดแนวทาง หรือมีแผนการสนับสนุนสรางความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (P)  
2.  การดําเนินการตามแนวทางหรือแผนการใหการสนับสนุนสรางความรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ (D) 
3.  การติดตาม  ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวางองคกรกับหนวยงาน
ภายนอก ในการพัฒนาเพ่ือสูความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล (C) 
4.  การนําขอมูลการติดตาม  ประเมินความสําเร็จของความรวมมือระหวาง
องคกรกับหนวยงานภายนอกฯ ดังกลาว  มาปรับปรุงแนวทางความรวมมือฯ 
เพ่ือใหองคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากลตอไป (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..11..22 
1. รายการความรวมมือขององคกรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งประกอบดวย ชื่อความรวมมือ ชื่อหนวยงาน ที่ให
ความรวมมือ วัตถุประสงคของความรวมมือโดยสังเขป กําหนดเวลา ฯลฯ 
2. รายงานผลการติดตามความสําเร็จของความรวมมือ 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการติดตามความสําเร็จของความรวมมือ ไปใชในการพิจารณาปรับปรุงแนวทาง
ความรวมมือตอไป 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.3 ผูนําใหความสําคัญและ
เปนแบบอยางที่ดีในการมีวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติ ง าน  รวมทั้ ง วาง
แนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิด
ระบบงานที่เปนธรรม โปรงใส 
และตรวจสอบได 
 

1.  ผูนําวางนโยบาย /แนวทางการดําเนินการปฏิบัติงานที่จะใหมี วินัย 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได (P) 
2. การวางตน/ปฏิบัติตนของผูนําในการเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (D) 
3. วิธีปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรมและโปรงใส (D) 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผูบรหิาร ทั้งในดานประสิทธิภาพของ
การบริหาร รวมท้ังเรื่องวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณ โดยบุคลากรทุกะดับ  (C) 
5. การประเมินความเปนธรรมและโปรงใสของระบบงาน (C) 
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทางและระบบงานใหมีความ
เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได (A) 
7. การนําผลการประเมินเพ่ือปรับ/พัฒนาระบบการนําองคกรและระบบการ
ตรวจสอบ (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..33  
1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงนโยบายกํากับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและโปรงใสของผูบริหาร 
2. รายงานผลการประเมินผูบริหารโดยบุคลากรทุกระดับ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.4 ผู นํ าสร า งบรรยากาศ  
ให เ กิ ดวัฒนธรรมแห งการ
เ รี ยนรู  และ เกิ ดนวั ตกรรม  
เพื่อกาวไปสูการบรรลุผลตาม
เปาหมายขององคกร  
 

1.  ผูนํากําหนดแนวทาง หรือแผนในการ สนับสนุนใหเกิดกิจกรรม หรือ/โอกาสที่
บุคลากร จะไดมีการเรียนรูและพัฒนางาน ที่เอื้อตอการเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
และการสรางนวัตกรรม เพ่ือกาวไปสูการบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร (P)  
2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู การพัฒนางาน และการสราง
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม (D)  
3.  การติดตาม  ประเมินความสําเร็จของการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม  
แหงการเรียนรู และสรางนวัตกรรมขององคกร (C) 
4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแนวทาง กิจกรรมการเรียนรู
ระหวางบุคลากร (A) Process 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..11..44 
1. แผนงาน/แนวทางสนับสนุนกิจกรรม ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนางาน  
2. รายการกิจกรรมการเรียนรู/สรางนวัตกรรมของบุคลากรในองคกร 
3. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร ไปปรับปรุง
แนวทาง/กิจกรรมการเรียนรูของบุคลากรในองคกร 
 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..11 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 
องคประกอบ 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธ Process & Result

หลักการ องคกรกําหนดทิศทาง เปาหมายและยุทธศาสตรหลักขององคกร ติดตาม ควบคุม กํากับ และ
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน       
ทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.1  มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห 
ปจจัยตางๆ เพื่อกําหนดทิศทาง 
เปาหมาย ในการทําแผนกลยุทธทุก
พั น ธ กิ จ ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย
และของชาติ  โดยเปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม   

1. แนวทาง วิธีการที่องคกรดําเนินการ เพ่ือกําหนดปจจัยตางๆ ในการ
วิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธ ใหมีความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
ขององคกรกับแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรในระดับที่สูงกวา  (P) 
2. แนวทาง วิธีการที่ดําเนินการ เพ่ือกําหนดตัวบงชี้ในแผนกลยุทธ  
เพ่ือวัดความสําเร็จของการพัฒนา/ดําเนินงาน (P) 
3. การมีสวนรวมของบุคลากรขององคกรในการจัดทํา/กําหนดแผน  
กลยุทธ (P)  

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ
 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..22..11 
1. ผลการวิเคราะห SWOT ขององคกร เพ่ือนําไปเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธขององคกรกับแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ 
3. รายการแสดงจํานวนบุคลากรที่เขารวมในการจัดทําแผนกลยุทธ โดยจําแนกตามประเภท กลุม/ระดับ  
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธ
พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ  
นําแผนไปสูการปฏิบัติ  

1. ระบุแผนกลยุทธขององคกรซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด (corporate KPI) และ
เปาหมาย (Target) ที่ชัดเจน (D) 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และระยะ 3-5 ป ใหสอดคลองกับแผน  
กลยุทธขององคกร (D) 
3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกภารกิจ  (D) 
4. การประเมินผล “วิธีการจัดทําแผนกลยุทธ” (C) 
5. การนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการวางแผนกลยุทธ (A) Process 

 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..22..22 
1. แผนกลยุทธขององคกร 
2. รายการตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ และเปาหมาย (Target)  ตามภารกิจทุกดาน ที่กําหนดในแผนกลยุทธขององคกร 
3. แผนปฏิบัติงานประจําปขององคกร 
4. แผนปฏิบัติงานระยะ 3-5 ป ขององคกร 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนปฏิบัติงานระยะสั้น (ถามี) 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอการเขียนอธบิายในรายงานธบิายในรายงาน  
1.2.3  มีการวิเคราะห  ติดตาม 
ควบคุม กํากับ และประเมินผล
กา ร ดํ า เ นิ น ง านแล ะมี ก า ร
ทบทวนปรับเปลี่ ยนกลยุทธ 
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทาง
และเปาหมายขององคกร 

1. มีแผนการติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินการตามแผน (P) 
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
และการบรรลุผลสําเร็จตามตัวบงชี้  อยางนอยปละ 1 ครั้ง (D-C) 
3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ/แผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร 
(A) 

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 5.4) 
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (สมศ. 5.5) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..22..33 
1. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน หรือรายงานการประชุมผูบริหารทีมีการติดตามประเมิน  
ตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนกลยุทธขององคกร  
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน มาปรับปรุงแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.2.4 จัดทํารายงานผลลัพธ
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ 

 การรายงานผลลัพธที่แสดงถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานขององคกร  
ในทุกภารกิจ  และรายงานผลลัพธของการปฏิบัติงานที่ระบุถึงการบรรลุผลตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ (Result) 

Result 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..22..44 
1. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานขององคกรในภารกิจตางๆ เชน รายงานผลการดําเนินงานประจําป รายงานผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตขององคกร 
2. รายงานผลของการปฏิบัติงานที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่วางไวในแผนกลยุทธ 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..22 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  

 

องคประกอบ 1.3 ทรัพยากรบุคคล   Process

หลักการ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู     
การพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอการเขียนอธบิายในรายงานธบิายในรายงาน  
1.3.1 มีระบบสรรหา คัดเลือก
บุคลากร ทั้งความรู ความสามารถ 
จิตใจ และอารมณเขาสูองคกร  
ไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับแผนอัตรากําลัง  
 

1.  การประเมินความตองการบุคลากร  ซึ่งรวมถึงจํานวนและสมรรถนะในแตละ
สายงาน/ตําแหนง เพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลังที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร (P) 
2.  ดําเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรแตละสายงาน เพ่ือใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ สภาพ
จิตใจ และอารมณที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอัตรากําลัง และ/หรือ
แผนงานที่เกี่ยวของ (C) 
4.  การนําผลการประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (A)  Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระดับคุณภาพของอาจารย (สมศ. 5.3) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..33..11 
1. แผนอัตรากําลังขององคกรทั้งระยะส้ัน และระยะยาว  
2. ขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรขององคกร 
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3. รายงานผลการประเมินแนวทาง กระบวนการสรรหาบุคลากรขององคกร เชน ผลการประเมินความเหมาะสมของ
บุคลากรตอตําแหนง อัตราของบุคลากรที่ผานการประเมินทดลองงานตอจํานวนบุคลากรที่รับเขาใหม คุณภาพของบุคลากร ฯลฯ 

4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินแนวทาง กระบวนการสรรหาบุคลากรขององคกร  มาปรับปรุง พัฒนา
แนวทาง กระบวนการสรรหาบุคลากรขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.2  มีการพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพและความกาวหนาของ
บุ คลากรทุ กสายง านอย า ง
ตอเน่ือง  
 
 
 

1. การประเมินความตองการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งรวมถึง
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานสูวิสัยทัศนขององคกร (P) 
2. การจัดทําแผนพัฒนาเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในแตละสายงาน (P)  
3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) 
และลักษณะงานของแตละตําแหนง (P) 
4. ดําเนินการการพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของ
แตละสายงาน (Career Ladder) (D) 
5. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการสรางความกาวหนาแก
บุคลากร (C) 
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาและสราง
ความกาวหนาของบุคลากร (A) 

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 
2. อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3) 
3. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4) 

 

หลักหลักฐานฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..33..22 
1. แผนพัฒนาบุคลากรแตละสายงาน 
2. รายการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
3. การกําหนดลําดับขั้นความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder)  
4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลสําเร็จ/ความเหมาะสมของแผนพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้น
ความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder) และลักษณะงานของแตละตําแหนงขององคกร 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการนํารายงานผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและการกําหนดลําดับขั้น
ความกาวหนาของแตละสายงาน (Career Ladder)  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิาการเขียนอธบิายในรายงานยในรายงาน  
1.3.3  มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พรอมบุคลากรด านความรู
ความสามารถ และทักษะ เพื่อ
รองรับตําแหนงบริหาร   

1.  แผนการสรางบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงบริหาร (P) 
2.  การประเมินทดสอบความพรอมของบุคลากรที่ไดรับการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับตําแหนงที่สําคัญ (D) 
3.  การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการสรางบุคลากรเพื่อ
รองรับตําแหนงบริหาร (C)  
4. การปรับปรุง และพัฒนาการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรู
ความสามารถ และทักษะการบริหาร (A)  Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..33..33 
1. แผนการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหารขององคกร 
2. เกณฑในการคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมที่จะเขารับการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และ
ทักษะการบริหารขององคกร 
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3. รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหารของ
องคกร 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินผลสําเร็จฯ ตามขอ 3 ไปปรับปรุงแผนการเตรียมความพรอมบุคลากร
ดานความรูความสามารถ และทักษะการบริหารขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.4 มีระบบการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ห
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
อยางเปนธรรม  โปรงใส  และ
ตรวจสอบได  
 
 
 

 

1.  การกําหนดแนวทาง รอบเวลาการประเมิน องคประกอบของคณะกรรมการ
การประเมิน หัวขอการประเมิน แบบฟอรม  ฯลฯ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงานของทุกสายงาน โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูถูกประเมินมีสวนรวมในการพิจารณา และมีแนวทางในการสงเสริม
ความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (P) 
2.  ดําเนินงานตามกระบวนการในการประเมินผลงานของบุคลากรแตละสาย
งาน และแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินรับทราบ และมีการสงเสริม
ความกาวหนาและกําลังใจของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด (C) 
4.  นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา “ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร” ขององคกรใหเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 
รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงการสงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี/ดีเดน (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..33..44 
1. ระเบียบ/ขอบังคับ เกณฑ หัวขอ แบบฟอรม คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวของและ
ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกร 
2. รายงานการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ไปใช/ใชประกอบการพิจารณาใหรางวัล การตอบแทน 
ตลอดจนการลงโทษ 
3. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห เพ่ือเปรียบเทียบ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร” ขององคกรตอ
องคกรอื่นๆ (ถามี) 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปปรับปรุง พัฒนา “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร” ขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.5  มีระบบการอุทธรณและ
ร องทุ กข  ที่ เป นอิ สระและมี
ประสิทธิภาพ     
 
 
 
 
 

1. การกําหนดองคประกอบหนาที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ชองทางที่หลากหลายในการรับขอรองเรียน  รองทุกข ขอขัดของ ตลอดจน
ความคิดเห็นจากบุคลากร (P)  
2.  การดําเนินการและการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับขอ
รองเรียนฯ ตอผูบริหารองคกร (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผล ระบบการอุทธรณรองทุกข (C) 
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาระบบการอุทธรณรองทุกขของ
องคกร (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..33..55 
1. ขอบังคับ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การอุทธรณและการรองทุกขขององคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขขององคกร 
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3. รายงานขอมูลผลการดําเนินการตอเรื่องอุทธรณและรองทุกขขององคกร ซึ่งประกอบดวย เรื่องที่บุคลากรอุทธรณและ 
รองทุกข  การดําเนินการ ผลการดําเนินการ/ผลการพิจารณา (เนื่องจากขอมูลนี้เปนความลับ  องคกรเพียงจัดเตรียมขอมูล
ไวแสดงในกรณีที่คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจขอดู) 
4. รายงานผลการประเมิน “ระบบการอุทธรณและรองทุกข” ขององคกร 
5. รายงานผลการเทียบเคียง “ระบบอุทธรณและรองทุกข” ขององคกร กับองคกรอื่นๆ 
6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 4 ไปปรับปรุง พัฒนา “ระบบการอุทธรณและรองทุกข” ของ
องคกร  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.3.6 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร
สภาพแวดลอม  และการสราง
เสริมสุขภาวะ ที่ทําใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และอยูอยางมีความสุข   
 

 

1.  การกําหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม การสรางเสริมสุขภาวะ
และสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน (P) 
2. การดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรทุกสายงาน  
ตามแนวทางที่กําหนด (D) 
3. การดําเนินการจัดผังกายภาพ ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย ใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (D) 
4. การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ  กาย  ใจ  และปญญาแกบุคลากร (D) 
5.  การติดตาม และประเมินผลการ จัดสวัสดิการ  สภาพแวดลอม  และการ
สรางเสริมสุขภาวะ (C)  
6.  การนํ าผลการประเมินมาปรับปรุ ง  และพัฒนา  การจัดสวัสดิการ 
สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะ (A)  Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..33..66 
1. รายการโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมายโดยสรุป เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน  ความปลอดภัย 
สรางเสริมสุขภาพกาย-ใจ ฯลฯ ที่องคกรดําเนินการ 
2. รายงานผลการติดตาม การประเมินผลการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร  
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 2 ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการ
สรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..33 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
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องคประกอบ 1.4  การจัดการความรู   Process & Result

หลักการ องคกรกําหนดการคัดสรร รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห จัดการแลกเปลี่ยน ปรับปรุง ขอมูล
สารสนเทศ และสินทรัพยทางความรู เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและ
สรางสรรคสังคม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.4.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดการความรู   
 
 
 
 
 

 

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล/ เพ่ือกํากับ ดูแล วางนโยบาย 
แผนงานในการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร  ศึกษา วิเคราะห 
จัดทําแผนการดําเนินการดานการจัดการความรูขององคกร  (P) 
2.  การดําเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู อาทิ  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู การจัดการความรู การใชเทคนิคตางๆ ทางดานการจัดการความรูกับ
กระบวนการทํางาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการ
ความรู และเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารจัดการความรู  (D) 
3. การสรางเครือขายเพื่อรวมดําเนินการดานการจัดการความรูทั้งภายในและ
ภายนอก (D) 
4.  การติดตาม ประเมินผลระบบและกลไกการจัดการความรู (C) 
5. การปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการความรู  เพ่ือสนับสนุนองคกร
ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (A)  

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 การพัฒนาสถาบัน/สวนงานสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..44..11 
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูขององคกร  และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงสรางการบริหารงานดานการจัดการความรูขององคกร คําส่ังแตงตั้ง/มอบหมายผูรับผิดชอบและหนาที่ดานการ
จัดการความรู   
3. ผลการดําเนินการ/การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู   
4. จํานวนและรายชื่อชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 
5. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูขององคกร  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกร เชน จํานวนรางวัลตางๆ ที่บุคลากร
ไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทํางานที่เพ่ิมขึ้น 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.4.2 การบูรณาการการจัดการ
ความรูกับการดําเนินงานตาม
พันธกิจตางๆ 
 
 

 

1.  กําหนดแนวทาง หรือแผนในการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับพันธกิจตางๆ (P) 
2.  การดําเนินการตามแนวทางหรือแผนในการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับ
พันธกิจตางๆ (D) 
3.  การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับ
พันธกิจตางๆ (C) 
4.  นําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบูรณาการการจัดการ
ความรูกับพันธกิจตางๆ (A)  
5. องคความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ/
เปาหมายของสวนงาน (Result) Process & Result 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..44..22 
1. ผลการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนการจัดการความรูกับพันธกิจตางๆ ขององคกร 
2. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูและการบูรณาการในทุกพันธกิจขององคกร 
3. ตัวอยางการนําความรูที่ไดจากการบูรณาการการจัดการความรูในทุกพันธกิจไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..44 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  

 

องคประกอบ 1.5 ระบบคุณภาพ   Process & Result

หลักการ องคกรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองสูวัฒนธรรมคุณภาพ รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพเพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกพันธกิจ  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.5.1  มีระบบและกลไกการ
พัฒนาคุณภาพภายในองคกร 
ซึ่งสามารถรองรับการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  แ ล ะ สู
วัฒนธรรมคุณภาพ 
 
 
 
 

 

1. การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล เพ่ือวางนโยบาย แนว
ทางการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ (P) 
2. การวิเคราะหสถานภาพขององคกร เพ่ือกําหนดแนวทาง แผนงาน/กิจกรรม 
กระบวนการหลักที่สําคัญในทุกพันธกิจ (P) 
3.  กระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการเยี่ยมสํารวจภายใน (D) 
4. การสงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงาน 
เพ่ือเสริมสรางคานิยมและความเชื่อในเรื่องความมีคุณภาพของการดําเนินงาน 
อันจะนําไปสูการมีวัฒนธรรมคุณภาพ (D) 
5. การประเมินระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ (C) 
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบและคุณภาพในทุก
กระบวนงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพและสามารถรองรับ
การประเมินภายนอก  (A)  
7. จํานวนและรายการกิจกรรม/โครงการการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง (Result) 
8. ทิศทาง แนวโนม ผลการประเมินตนเอง และการเทียบเคียง (Benchmarking) 
และผลการประเมินจากองคกรภายนอก (Result) Process & Result 
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ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (สมศ. 6.1) 
2. ระดับความสําเร็จในการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถาบัน/สวนงาน (สมศ. 6.2) 
3. ประสิทธิผลและผลลัพธของการประกันคุณภาพภายใน  (สมศ. 6.3) 

 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..55..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในขององคกร พรอมทั้งแสดงความเชื่อมโยงกับ
ระบบการพัฒนาคุณภาพ/ประกันคุณภาพภายนอกองคกร 
2. นโยบาย/แนวทาง แผนการดําเนินการของระบบคุณภาพขององคกร 
3. คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/ผูรับผิดชอบ กํากับ ดูแลวางนโยบาย แผนงานในการดําเนินการ เกี่ยวกับระบบคุณภาพของ
องคกรตลอดจนรายงานการประชุมของคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ 
4. เอกสารแสดงกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองขององคกร เชน แบบรายงานการประเมินตนเอง คูมือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ฯลฯ  
5. เอกสารแสดงกระบวนการเยี่ยมสํารวจภายในขององคกร เชน แผนการเยี่ยมสํารวจ คําส่ังแตงตั้งกรรมการเยี่ยมสํารวจ 
รายงานผลการเยี่ยมสํารวจ และรายงานการประเมินผลการเยี่ยมสํารวจ    
6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการเยี่ยมสํารวจทั้งจากระบบภายในและภายนอกองคกร มาปรับปรุง พัฒนางาน 
ในทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง 
7. ตัวอยางกิจกรรม/โครงการที่มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
8. ผลการประเมินตนเองหรือจากองคกรภายนอกยอนหลังอยางนอย 3 ป 
9. ผลการเทียบเคียง (Benchmarking) ขององคกร 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..55 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  
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องคประกอบ 1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Process & Result
 
 

หลักการ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ
สนับสนุนการบริหารองคกรในทุกดาน 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.6.1 มีระบบและกลไกพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งดานโครงสราง 
h a r d w a r e ,  s o f t w a r e  และ  
peopleware 
 
 

 

1. การศึกษา/วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  hardware, software  และ peopleware รวมถึงการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของฐานขอมูล (P) 
2. จัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนองตอบ
ตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ขององคกร (P) 
3. ดําเนินงานตามแผนและจัดหาทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง
ของขอมูล (D) 
4. การติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (C) 
5. การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากผล
การประเมิน (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..66..11 
1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน hardware  
software  และ peopleware และระบบรักษาความปลอดภัย/ความมั่นคงและการบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถดําเนินการ/
พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจดานตางๆ ขององคกร 
2. แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร  
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดหาและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององคกร  ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของผูใช   
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 3 มาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.6.2  มี ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย 
พรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุก
พันธกิจขององคกร  และผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลตามความ
เหมาะสมและรวดเร็ว  

 
 
 

1. วิเคราะหความตองการและจัดวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ขององคกร รวมทั้งคัดเลือก/กําหนด
ตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะใชติดตามผลการดําเนินงาน ชั้นความลับและระดับการเขาถึง
ขอมูล  (P) 
2. การจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน (D) 
3. การดูแล บริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ (D) 
4. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยเนนเรื่อง
ความถูกตอง ทันสมัย และความรวดเร็วของการเขาถึงขอมูล/สารสนเทศ (C) 
5. การนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง และพัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศใหมีความถูกตองทันสมัยและผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว (A) 
6. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่ตอบสนองพันธกิจตางๆ (Result) Process & Result  

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..66..22 
1. รายงานผลการวิเคราะหความตองการและกําหนดฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมอบหมายหนาที่ผูดูแลรับผิดชอบ 
3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการจัดวางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย และองคกรที่เกี่ยวของ   
ทั้งภายในและภายนอก  
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและสารสนเทศ 
5. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  
6. ตัวอยางฐานขอมูลและสารสนเทศตามพันธกิจตางๆ ขององคกร 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 

 

1. แผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูที่กาวทัน
วิทยาการของโลก (P) 
2. แผนพัฒนาบุคลากรผูใชงาน (user) ทุกระดับ เพ่ือพรอมตอการเขาถึงและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (P) 
3. การจัดกิจกรรม/การสงเสริมใหผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผูใชงานไดรับการเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (D) 
4. ติดตาม ประเมินผล การเพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (C) 
5. การนําผลการประเมินการเพิ่มพูน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรมาปรับปรุงแผนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (A) 
6. จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการเพิ่มพูน
ศักยภาพใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Result) 
7. บุคลากรมีการเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพงาน (Result) Process & Result  

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..66..33 
1. แผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และผูใชงาน (user) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
2. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และผูใชงาน (user) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
รวมถึงผลลัพธของการพัฒนาบุคลากรฯ  
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุง  พัฒนาการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
4. เอกสารแสดงผลการประเมินการเรียนรูและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากร 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..66 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  

 

องคประกอบ 1.7 การประชาสัมพันธ   Process & Result

หลักการ มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธเชิงรุกที่มุงเปาหมาย เพ่ือใหผลงานขององคกรและ
มหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.7.1 มีระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธ อ งค กรและ
ผลงานเชิงรุก 
 

 
 

 
 

1. การกําหนดแนวทางและจัดวางโครงสราง และผูรับผิดชอบการบริหาร/
ดําเนินงานดานประชาสัมพันธและกระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (P) 
2. แผนประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับที่มุงเปาหมาย และตัวชี้วัดที่สนับสนุน
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศนที่วางไว (P) 
3. การดําเนินงานตามแนวทางแผนงานดานประชาสัมพันธที่วางไว (D)  
4.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับ (C) 
5.  นําผลการประเมินการดําเนินงานดานประชาสัมพันธมาปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบโครงสราง แผน วิธีการดําเนินงานสูระดับที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ (A)  
6.  ผลงานดานการประชาสัมพันธเชิงรุกและเชิงรับที่สนับสนุนหนวยงาน/
มหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศนที่วางไว  (Result) Process & Result 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..77..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานประชาสัมพันธ การเชื่อมโยง และเครือขายงานประชาสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือเอกสาร/หลักฐานที่แสดงการมอบหมายบุคคล/กลุมบุคคลที่ดูแลงานดาน
ประชาสัมพันธขององคกร 
3. แผนการดําเนินการดานการประชาสัมพันธขององคกร 
4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการดานการประชาสัมพันธขององคกร 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 4 มาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการดานการประชาสัมพันธขององคกร 
6. รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..77 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  

 

องคประกอบ 1.8 การเงินและงบประมาณ  Process & Result

หลักการ มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ           
เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสิน  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.8.1 มีระบบและกลไกการ
ดําเนินการดานการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได   
 
 
 
 
 

 

1. คณะกรรมการ บุคคลที่ดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร (P) 
2.  แผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร  เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายขององคกรที่วางไว  (P) 
3.  แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (P) 
4.  การดําเนินการตามระบบโดยมีฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน (D) 
5.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย (C)  
6.  หนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย/สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด (C)  
7. ผูบริหารนําผลการประเมิน การวิเคราะหคาใชจาย และการวิเคราะห
ตรวจสอบสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรไปปรับปรุงระบบและ
กลไกการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ (A) 
8.  รายงานทางการเงิน และงบประมาณขององคกร ที่เสนอตอผูกํากับดูแล/ผูบังคับ 
บัญชาอยางเปนระบบ สม่ําเสมอตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 2 ครั้ง  (Result) Process & Result  

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..88..11 
1. แผนกลยุทธทางการเงินขององคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ บุคคลที่ดูแลดานการเงินและงบประมาณขององคกร 
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3. เอกสารรายงานการเงิน และงบประมาณประจําเดือน/ประจําป  
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการมีระบบขอมูลทางการเงินขององคกร ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
5. รายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหาร/กรรมการขององคกร รวมถึงผลการวิเคราะหคาใชจาย วิเคราะหสถานะทาง
การเงิน ความมั่นคง และขอแนะนําจากผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน เพ่ือใหองคกรนําไปใชปรับแผนกลยุทธ 
แผนการจัดหา และการดําเนินงานตางๆ ดานการเงินและงบประมาณ 
6. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลจากขอ 5 มาปรับปรุงระบบ กลไก การดําเนินการ และการบริหารจัดการดาน
การเงินและงบประมาณ 
7. รายงานผลการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.8.2 มีการจัดระบบการใช
ทรัพยากรและทรัพยสินใหเกิด
คุณคาและประโยชนสูงสุด  
 
 

 

1. คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (P) 
2. การศึกษา/วิเคราะหความตองการและจัดทําแผนการใชทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือสนองตอบตอการดําเนินการ/พัฒนาตามเปาหมายของพันธกิจ
ดานตางๆ (P) 
3. ดําเนินการตามแผนการใชทรัพยากร (D) 
4. ติดตามประเมินผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกองคกรรวมกัน (C) 
5. การปรับปรุง พัฒนา ระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน (A) 
6. ผลการดําเนินการจัดการทรัพยากรและทรัพย สินใหเกิดคุณคาและ
ประโยชนสูงสุด (Result) Process & Result  

 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอ ขอ 11..88..22 
1. คําส่ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลการใชทรัพยากรและทรัพยสิน 
2. แผนการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก 
3. ผลการศึกษา/วิเคราะหความตองการ และแผนการใชทรัพยากร (การจัดหาทรัพยากร/การใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานภายนอกองคกร) ขององคกร 
4. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลที่องคกรสามารถประหยัดงบประมาณ ที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นได 
5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลจากขอ 4 มาปรับปรุง พัฒนาระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสินขององคกร 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..88 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  
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องคประกอบ 1.9 การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง  Process

หลักการ เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยง ในการลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหองคกร
เกิดความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตร หรือกลยุทธ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.9.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ  
 
 
 
 
  

1. คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก (P) 
2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียงเหลานั้น (P) 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจและดําเนินงานตามมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติงานที่จะเกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรม (D) 
4. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยง (C) 
5. การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยง (A)  Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 11..99..11 
1. แผนภูมิโครงสราง ความเชื่อมโยงเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
2. นโยบาย  แนวทาง แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจขององคกร   
3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
4. รายงานการวิเคราะห  และระบุปจจัยเส่ียงในทุกพันธกิจขององคกร 
5. แผนบริหารความเสี่ยง  มาตรการ  แผนปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและผลการดําเนินการเพื่อปองกัน/ลดความเสี่ยง 
6. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร 
7. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลจากขอ 6 มาปรับปรุง พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 11..99 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 



 34

  
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย   โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเดน
กวาสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน  และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน          
ที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ   

 

องคประกอบ 2.1   ระบบและกลไก   Process
หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย

และระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร ทั้งการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี ระบบและ
กลไกแตละระดับ อาจมีรูปแบบแตกตางกันได   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.1.1 องค ก รมี ก า ร กํ าหนด
โครงสราง ผูรับผิดชอบ ทิศทาง 
นโยบาย  เปาหมาย  แผนงาน 
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การศึกษาที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และของชาติ   
 
 
 
 
 
 

1. โครงสรางและการกําหนดผูรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาและ
กระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย (P)  
2. การศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/
แผนปฏิบัติการดานการศึกษา ตามบริบทขององคกร (P)  
3. แผนการดําเนินการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง /ดึงศักยภาพของผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา (P)  
4. แผนการสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและตางประเทศ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ทรัพยากรและความรวมมือตางๆ  (P) 
5. แผนกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค 
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/แผนปฏิบัติ ตัวบงชี้ดานการศึกษา (P) 
6. การถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการไปสูผูเกี่ยวของ/ผูปฏิบัติงาน
อยางทั่วถึง (D)    
7. การจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษาที่จะ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (D) 
8. การติดตาม ประเมินผล การถายทอดแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานไปสู
ผูปฏิบัติงาน และผลการจัดสรรทรัพยากร (C) 
9. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ. 10.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..11..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษาขององคกร และแนวทางการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องคกร 
2. คําส่ังแตงตั้งองคกรกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. เอกสารแสดงการมอบหมาย/กําหนดภาระหนาที่  ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน 

   

                   มาตรฐานคณุภาพดานการศึกษา มาตรฐานคณุภาพท่ี 2 
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4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการการศึกษา/เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึง          
การประสานงาน และการดําเนินงาน 
5. นโยบาย แผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการการศึกษาขององคกรรวมทั้ง 

• ผลการวิเคราะห/แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนของคณะฯ กับแผนของมหาวิทยาลัย/ชาติ 
• แผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง ดึงศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน ภายนอกระดับองคกร 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

• รายชื่อการสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ทรัพยากร
และความรวมมือตางๆ   

• แผนการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษา ที่จะเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด  

6. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมิน และการปรับปรุง พัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.1.2 มี ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 

1. ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคกร (P) 
2. การใหความรู ทักษะ ดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร (D) 
3. กระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และการใหขอเสนอแนะ  
เพ่ือการพัฒนา (D)  
4. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในในปที่ผานมา (C)  
5. การนําขอมูลการประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพดาน
การศึกษา (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..11..22 
1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปที่ผานมา และผลการปรับปรุง พัฒนา 
2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเปนแหลงศึกษาดูงาน และความถี่ (ถามี) 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการที่เปนนวัตกรรมและการดําเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..11 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
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องคประกอบ 2.2 หลักสูตร   Process & Result

หลักการ หลักสูตรที่เปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมในระดับชาติ/นานาชาติ และ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.2.1  มีระบบและกลไกในการ
สราง ประเมินและปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรที่มีความคลองตัว และ
ตอบสนองทันเหตุการณ  
 

1. โครงสรางและผูรับผิดชอบในการสราง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตร (P) 
2.  กระบวนการสราง และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (D)  
3.   การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร (C)   
4.  การนําผล/ขอมูลจากการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาหรือบริหารหลักสูตร
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร   (สกอ. 2.1)  

 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..22..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสราง และผูรับผิดชอบในการสราง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  
2. เอกสารสรุปกระบวนการ ขั้นตอนในการสราง ประเมิน และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
3. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน  
4. ตัวอยางที่แสดงถึงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางคลองตัว และตอบสนองทันเหตุการณ (ถามี) 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.2.2 มีการจัด/สรางหลักสูตร
นานาชาติที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ในจํานวน/สัดสวนที่สอดคลอง
กั บ ทิ ศ ท า ง  น โ ยบ า ย  แ ล ะ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย   

1.  ทิศทาง  นโยบายและเปาหมายขององคกรในการเปดสอนหลักสูตร
นานาชาติ  (P) 
2.  กระบวนการสรางและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนานาชาติ (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตรนานาชาติ รวมถึง
ความสอดคลองของจํานวนและคุณภาพของหลักสูตรนานาชาติ  (C)  
4.  การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (A) 

Process 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..22..22 
1. ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
2. รายชื่อหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด 
3. รายชื่อและขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน (รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ 
จํานวนที่รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา และจําแนกที่มาของนักศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาที่ผานมา) 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.2.3  หลั ก สู ต ร  (ปกติ แ ล ะ
นานาชาติ) ที่เปดสอนมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ/ 
อ งค ก ร วิ ช า ชี พ  แล ะ เ ป นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ   

1.   รายชื่อหลักสูตรปกติและนานาชาติทั้งหมด และขอมูลรายละเอียดของ
หลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน  และไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ/
องคกรวิชาชีพ (รายละเอียดใหครอบคลุมถึงจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนที่
รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาที่ผานมา) (Result) 
2.  หลักฐานที่แสดงถึงการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Result) 

Result 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..22..33 
1. รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด และรายชื่อขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบัน (รายละเอียดใหครอบคลุมถึง
จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนที่รับจริง และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในชวง 3 ปการศึกษาที่ผานมา) 
2. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  

 

ผลกาผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ รประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..22 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  
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องคประกอบ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล Process

หลักการ มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถทั้งดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะดานอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.3.1  มีกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผลสอดคลอง
กับหลักการการศึกษาที่เนนการ
เรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning 
Centered Education) 
 
 
 
 

1. การนําขอมูลตางๆ เชน ขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา 
มากําหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการเรียนรู (P) 
2. ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน(P) 
3. กระบวนการจัดการศึกษาที่เนนใหผูเรียนใชการเรียนรูเปนศูนยกลาง  (D) 
4. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู เพ่ือเสริมศักยภาพตามความถนัด สงเสริม
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ/คุณธรรม/จริยธรรม เชน คายอาสาพัฒนา 
กิจกรรมฝกสมาธิ เปนตน  (D) 
5. การประเมินผลนักศึกษาตามหลักการการเรียนรูเปนศูนยกลาง  (C) 
6. การติดตามประเมินวาไดมีการใชกระบวนการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู และประเมินผลนักศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (C) 
7. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่เนน
การเรียนรูเปนศูนยกลาง (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุคณุภาพภาพขอขอ 22..33..11 
1. เอกสาร/หลักฐาน ผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพการเรียนของนักศึกษามาใชในการจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
3. รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   
4. เอกสาร/หลักฐาน ระบบ/กระบวนการ/ขั้นตอนชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน 
5. รายการกิจกรรม/โครงการเสริมการเรียนรู เพ่ือเสริมศักยภาพตามความถนัด สงเสริมการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ/
คุณธรรม/จริยธรรม  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทาแนวทางงการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.3.2 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
อยางเปนระบบ  
 
 

1. แผนการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา รวมทั้งตัว
บงชี้ที่แสดงถึงคุณภาพการเรียนการสอน (P) 
2. การดําเนินงานประเมินการเรียนการสอนตามแผน (D) 
3. การติดตามประเมินผลการประเมิน เชน ผลการประเมินการเรียนการสอน
โดยผูเรียน เพ่ือนอาจารย (Peer Evaluation) ผูเชี่ยวชาญ และผูใชผลผลิต ผลการ
วิเคราะหขอสอบ เปนตน (C)  
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา  (A) Process 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..33..22 
1. แผนการ และรูปแบบวิธีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  
2. รายงานผลการประเมินรูปแบบ วิธีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา และการนําผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุง พัฒนา 

 
มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  

2.3.3 มีการสงเสริม สนับสนุน
การทําวิจัยทางดานการศึกษา 
(Education Research) เพื่อพัฒนา  
การเ รียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา 

 

1. การจัดทําแผน /วางแนวทางการสงเสริม /สนับสนุนการวิจัยทางดาน
การศึกษา โดยเนนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผล
นักศึกษา (P)   
2. การดําเนินงานสงเสริม/สนับสนุนใหอาจารย/นักการศึกษาทําวิจัยทางดาน
การศึกษา  (D)   
3. การติดตาม ประเมินผลวามีการทําการวิจัยทางดานการศึกษา ตามแผน
หรือไมและมีการนําผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนหรือไม  (C)  
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา และแผนการสงเสริม/สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..33..33 
1. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางดานการศึกษา เชน ประกาศเรื่องทุนสนับสนุน ระเบียบ
การใหทุนอุดหนุนการวิจัย เปนตน  
2. เอกสาร/หลักฐานจํานวนงานวิจัยดานการศึกษา 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการวิจัยมาใชปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินผลนักศึกษา  

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ อบ 22..33 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
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องคประกอบ 2.4 นักศึกษา   Process

หลักการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความพรอมดานความรู สติปญญา อารมณ จิตใจ สุขภาพ 
สังคม และมีความตั้งใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.4.1 มีระบบการรับนักศึกษา  
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของนักศึกษา และการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
 

 

1. แผนการรับนักศึกษาโดยมีการกําหนดกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร (P) 
2. วิธีการ/กระบวนการ ในการแนะแนวและประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลของแต
ละหลักสูตร ไปยังกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ ในการรับนักศึกษาในแตละ
หลักสูตร (P)   
3. กระบวนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาทุกกลุม (P)   
4. การดําเนินงานรับนักศึกษาทุกระดับ/กลุม (D) 
5. การวิเคราะห ติดตาม ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา  (C)    
6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบการรับนักศึกษา  (A).  Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..44..11 
1. ผลสํารวจกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร  
2. แผนการแนะแนวและประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลของแตละหลักสูตร แกกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ  
3. แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร  
4. นโยบายและแผนงานในการรับนักศึกษา ที่แสดงถึงการกระจายโอกาสใหกับนักศึกษาทุกกลุม  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานความรู  ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม   
  

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร เชน โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนา
ส่ิงแวดลอม โครงการบรรพชาภาคฤดูรอน โครงการเสริมทักษะทางดานการ
เรียนภาษาตางประเทศ ฯลฯ  (P)  
2. การดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตามแผน (D) 
3. การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร (C) 
4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 
2. ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
3. ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
ทั้ง 3 ดาน (สกอ. 10.2) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..44..22 
1. รายการโครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโดยสังเขป วันที่ สถานที่ งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุน และผูเขารวม
กิจกรรม 
2.  ผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
3.  การนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปปรับปรุง พัฒนา  
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..44 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 

องคประกอบ 2.5 ปจจัยเกื้อหนุน Process

หลักการ มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม และระบบสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัด
การศึกษา และนักศึกษาอยางเพียงพอ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนั บสนุนการจั ดการ เ รี ยน  
การสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการคนควาดวย
ตนเองอยางเพียงพอ   

1. ศึกษาความตองการของผูใช นํามาประมวลและวิเคราะห เพ่ือวางแผนการ
จัดสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (P) 
2.  วิธีการดําเนินงานเพื่อจัดหา/พัฒนาสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน  (D) 
3. ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน (C)  
4. นําขอมูล/ผลการประเมินมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนาสารสนเทศ
สําหรับการเรียนการสอนขององคกร (A)   Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..55..11 
1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะหตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือวางแผนการจัดสารสนเทศ
สําหรับการเรียนการสอน   
2. รายชื่อสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการคนควาดวยตนเอง   
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอน  
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินในขอ 3 มาปรับปรุงระบบ  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายใการเขียนอธบิายในรายงานนรายงาน  
2.5.2 มีการพัฒนาหองสมุด 
แ ห ล ง เ รี ย น รู ใ ห ทั น ส มั ย 
หลากหลาย และเพียงพอตาม
ความตองการของผูใชบริการ  
 
 
 
 

1. แผนการพัฒนาหองสมุด และแหลงเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่สงเสริมการ
เรียนรู/คนควาตามอัธยาศัย (P) 
2.  การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูตามแผนการที่ต้ังไว (D)  
3.   การประเมินการใหบริการหองสมุด ดานการสื่อสาร/ใหการเรียนรู ทั้งดาน
ปริมาณ และคุณภาพ (C)  
4. การประเมินความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการที่
มีตอแหลงเรียนรูที่จัดไวทั้งดานคุณภาพและปริมาณ (C) 
5.   การนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาและดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรและแหลงเรียนรูที่ตอบสนองผูใชบริการ รวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุง
การบริการของหองสมุด (A)  Process 
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ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ. 2.5) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบกาขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานรจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..55..22 
1. ขอมูลหองสมุดขององคกร ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือการเรียนรูประเภทตางๆ          
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ  เพ่ือการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุดหรือจัดใหบริการแกนักศึกษา  
2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของผูใชที่มีตอการสื่อสารเรียนรูในหองสมุด ทั้งดานปริมาณ      
และคุณภาพ  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ และสถานที่  เพื่อ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 

 
 

1.  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดส่ือ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการ
เรียนการสอน/การจัดการศึกษา (P) 
2.  การดําเนินงานบริหารจัดการ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพ่ือการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (D) 
3.  ประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษาความ
ตองการของผูใช (C) 
4.  การนําขอมูล/ผลการประเมินมาใชการวางแผนการจัดหา/พัฒนา การจัดส่ือ 
อุปกรณ และสถานที่สําหรับการเรียนการสอน/การจัดการศึกษาขององคกร  
อยางตอเนื่อง (A)  Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..55..33 
1. รายงานผลการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดส่ือ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการเรียนการสอน การจัดการศึกษา 
2. รายการ ส่ือ อุปกรณ และสถานที่สําหรับการเรียนการสอน การจัดการศึกษา 
3. รายงานผลการประเมินผลความเพียงพอในการใชงาน ความคุมคา และศึกษาความตองการของผูใช   
 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.4 มี ก า ร ส ร า ง ส ภ า พ 
แวดล อม  บรรย าก าศและ
นันทนาการ ที่สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม   
 

1. แผนการดําเนินงานสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู (P)  
2. การดําเนินงานสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู เชน 
ชมรมวิชาการตางๆ เวทีวิชาการที่อาจารยและนักศึกษามาพบปะกันเพ่ือพูดคุย 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจําปโดยเปดโอกาสใหอาจารย 
นักวิชาการ นักศึกษา ศิษยเกาขององคกร ตลอดจนผูสนใจเขารวม ฯลฯ  (D) 
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลตอผูดูแลรับผิดชอบ  
(C)   
4. การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป (A)  Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..55..44 
1. รายงานผลการประเมินบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูจากผูเกี่ยวของ 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง พัฒนา  เชน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน     
ที่เพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.5.5 มี ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร  
สิ่งอํานวยความสะดวก การให
คําปรึกษาและความชวยเหลือที่
เอ้ือตอการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา 
 

1. ระบบการจัดสวัสดิการดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล  การสงเสริม
สุขภาพ หอพัก สนามกีฬา นันทนาการ  รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนํา และ
การใหความชวยเหลือ เชน การใหทุน การหางานใหทํา เปนตน  (P)  
2. การดําเนินใหสวัสดิการนักศึกษาในดานตางๆ (D)  
3. การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับสวัสดิการนักศึกษาและ 
รายงานผลตอผูรับผิดชอบ  (C)    
4. การนําผลการประเมินการจัดสวัสดิการนักศึกษาตางๆ ไปใชในการ
พัฒนาการดําเนินการตอไป (A)  Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..55..55 
1. รายการ/โครงการ/กิจกรรมสวัสดิการดานตางๆ ที่จัดใหกับนักศึกษา 
2. ขอมูลสถิตินักศึกษาที่มารับบริการการปรึกษาแนะนํา และการใหความชวยเหลือ  
3. รายงานผลการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาตอไป 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง  พัฒนา 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..55 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
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องคประกอบ 2.6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา Process

หลักการ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ
ประยุกตใชความรูในการตอบสนองความตองการ/แกปญหา/ชี้นําและพัฒนาสังคม        

 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.6.1 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เมินผลและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต    

1.  ผูรับผิดชอบ/กระบวนการ ในการติดตามประเมินผลและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต (P)   
2.   วิธีการดําเนินงานติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตทั้งดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ความสามารถในการเรียนรู  ทักษะตางๆ รวมท้ังความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต  (D)  
3. การติดตามและจัดทําฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์/สําเร็จของนักศึกษาในสาขา
ตางๆ (D) 

 
 
 

 

4.   กระบวนการในการนําผลการติดตามมาวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง (D)   
5.  การประเมินประสิทธิผลของระบบการติดตามและการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง (C)   
6.   การนําผลการวิเคราะห ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาระบบการดําเนินการ
การติดตามและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง (A)   Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7) 
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1.1) 
3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก (สมศ.1.2) 
4. รอยละวิทยานิพนธที่มีการนําไปประยุกตใชประโยชน (สมศ.1.4) 
5. รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ.1.5) 
6. รอยละวิทยานพินธปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ.1.6) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..66..11 
1. เอกสาร/หลักฐานการมอบหมายผูรับผิดชอบ/กระบวนการในการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต 
2. ผลการประเมินที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต (ตามที่ระบุไวในหลักการ)  
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมาปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต และ
กําหนดมาตรการสนับสนุน สงเสริมคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว   
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางกการเขียนอธบิายในรายงานารเขียนอธบิายในรายงาน  
2.6.2 สรางกลไกเพื่อใหศิษย
ป จ จุ บั น  บั ณฑิ ต / ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา/ศิษยเกา  มีสวนรวม  
ในการพัฒนาสถาบัน  เพื่อสราง
ความรัก  ความผูกพันอยาง
ตอเน่ือง   

1. แนวทาง/แผนการดําเนินงานการสรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/
บัณฑิตขององคกร และความเชื่อมโยงกับศิษยปจจุบันใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาองคกร และเกิดความรักความผูกพันตอองคกร (P)  
2. กระบวนการ/กิจกรรม/กลไกการดําเนินการเพื่อใหศิษยปจจุบัน บัณฑิต/
ผูสําเร็จการศึกษา/ ศิษยเกา มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน  (D) 
3. การติดตาม ประเมินผลกลไกการดําเนินการ ในดานการสรางความสัมพันธ
และการใหบริการดานตางๆ แกศิษยปจจุบันและศิษยเกา (C)   
4. การนําผลการประเมินกลไกมาปรับปรุง พัฒนา  (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 22..66..22 
1. รายการโครงการ/กิจกรรมที่สรางความสัมพันธตอเนื่องกับศิษยเกา/บัณฑิตขององคกร   
2. ขอมูลของศิษยเกาที่กลับมาทําประโยชนใหแกองคกร 
3. รายการโครงการ/กิจกรรมของศิษยปจจุบันที่มีตอองคกร 
4. บทบาทของศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน   
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..66 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 



 46

 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 

องคประกอบ 3.1   ระบบและกลไก Process

หลักการ มีระบบและกลไก ที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/เกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.1 มี น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
งานวิ จั ย  ซึ่ ง ตอบสนองต อ
เ ป า ห ม า ย /วิ สั ย ทั ศ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติ  
 

1. การกําหนดนโยบายดานการวิจัยขององคกร ที่สอดคลองและตอบสนองตอ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย/ของชาติ สถานการณ/ความตองการของประเทศ ฯลฯ (P) 
2. การวิเคราะหปจจัยตางๆ เชน จุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรคดานการ
วิจัยขององคกร เ พ่ือนํามาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานดานการวิจัยขององคกร (D) 
3. การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานดาน
การวิจัยตามแผนงานขององคกร (C) 
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานดาน
การวิจัย (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..11 
1. เอกสารนโยบายการวิจัยขององคกร 
2. แผนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย  แผนการบริหารดานการวิจัยระยะยาว  แผนปฏิบัติงานรายป 
3. ผลการประเมินการติดตาม/ตรวจสอบผลการดําเนินการวิจัยตามแผนงานวิจัยขององคกร 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.2 มีระบบและกลไกบริหาร
จัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 

 
 
 
 
 

 

1. โครงสราง การกําหนด/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย/แนวทางการกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
งานวิจัยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร (P) 
2. ระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานวิจัยขององคกร 
เชน ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติการขอทุนของบุคลากร และการบริหาร
เงินทุนวิจัย (D) 
3.  ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย (D) 
4.  ระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน (D) 
5.  ระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม (D) 
6.  ระบบและกลไกเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหนักวิจัยทํางานรวมกันเพ่ือให
เกิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ (D) 
7.  ระบบการบริหารจัดการงานประจําสูงานวิจัย Routine to Research (R2R) (D)  
8. ประเมินผลลัพธของระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (C)  
9. การนําผลจากการติดตาม ประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัย (A) Process 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการวจัิย มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 
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ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..22 
1. การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการงานวิจัยขององคกร 
2. ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานวิจัย และเงินทุนวิจัยขององคกรและแหลงทุนภายนอก 
3. ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยประเภทตางๆ  
4. รายงานผลการติดตาม/ประเมินการบริหารงานวิจัยและการปรับปรุง/พัฒนา 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.3 มีการสนับสนุนทางดาน
การเงินและปจจัยเกื้อหนุนใน
การทําวิจัย  เพื่อผลิตนักวิจัยรุน
ใหมและผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน   
 
 
 

1. แผนสนับสนุนดานการเงินและปจจัยเกื้อหนุนแกงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัย
ประยุกตและ  R2R (P) 
2. รูปแบบและจํานวนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่องคกรจัดสรร 
และแหลงทุนอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต และ R2R (D) 
3.  ปจจัยเกื้อหนุนที่องคกรจัดไวเพ่ือการวิจัย เชน หองปฏิบัติการวิจัยที่
เหมาะสม ครุภัณฑ บุคลากรสนับสนุนการวิจัย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนตน  (D) 
4.  การติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องคกร และปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัย  (C)  
5.  การนําผลการติดตาม ประเมินผลมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา  การ
วางแผนสนับสนุนดานการเงินและปจจัยเกื้อหนุนงานดานการวิจัย (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..33 
1. ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนงานวิจัย  ทุนสนับสนุนบุคลากรวิจัยขององคกรประเภทตางๆ  
2. ระเบียบการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการเบิกจายเงินวิจัยประเภทตางๆ  
3. จํานวนโครงการวิจัย และเงินทุนวิจัยประเภทตางๆ ที่บุคลากรวิจัย/นักวิจัยไดรับทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
รวมท้ังโครงการวิจัยบูรณาการ และโครงการวิจัยประเภท R2R 
4. รายงานผลการติดตาม การประเมินผลสําเร็จของโครงการวิจัยที่ไดรับทุน 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.4 มีระบบสารสนเทศ และ
ฐ า น ข อ มู ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป น
ปจจุบัน  สามารถใชประโยชน
ในการบริหารจัดการ และการ
สรางงานวิจัย 

1. แผนการประมวลและรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทําสารสนเทศงานวิจัยของ
องคกร (P) 
2. การจัดทําขอมูลสารสนเทศงานวิจัยและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ  (D) 
3.  การติดตาม ประเมินผลของระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย (C) 
4. การนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
เกี่ยวกับงานวิจัย เพ่ือใหเปนประโยชนและสนบัสนุนงานวิจัยอยางแทจริง  (A)  Process 

 



 48

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..44 
1. ขอมูล/file ขอมูลโครงการวิจัย ขอมูลนักวิจัย จํานวนเงินทุนวิจัย แหลงทุนวิจัย 
2. ขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
3. ขอมูลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง/นําไปใชประโยชน 
4. สามารถแสดงการใชโปรแกรม (Software) การจัดเก็บขอมูล  และการคนหาขอมูลที่เปนปจจุบัน 
5. Website ขอมลูสารสนเทศการวิจัย  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.5  มีระบบประกันคุณภาพ
งานวิจัยให เปนที่ ยอมรับใน
ระดับสากล  
 
 
 

 

1. คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดูแลเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณการทําวิจัย 
เชน การคัดลอก การละเมิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา การสรางขอมูลเท็จ (P) 
2. คณะกรรมการ/กลุมผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกตองและเขมแข็งทาง
วิชาการของโครงการวิจัย (P) 
3. ระบบ กลไก และการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล (D) 
4. ระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตว 
ตามมาตรฐานสากล (D) 
5. การติดตาม ประเมินผลระบบประกันคุณภาพงานวิจัยขององคกร (C) 
6. การนําขอมูลการประเมินผลมาปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..55 
1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และคูมือ/แนวปฏิบัติ (กรณีเปนสวนรวมที่ไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย) 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการวิจัยที่มีการใชสัตว (กรณีที่สวนรวมมีการใชสัตวทดลอง) และนโยบายการ
กํากบัดูแลการใชสัตว/คูมือ/แนวปฏิบัติ 
3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และนโยบาย/คูมือ/แนวปฏิบัติ 
4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิ (Reviews Committee) พิจารณาความถูกตองทางวิชาการของโครงการวิจัย 
5. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดตางๆ 
6. รายงานการติดตาม/ประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในเอกสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.6 มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
ผลการวิจัยและนวัตกรรมที่
กอใหเกิดมูลคาและนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 
 
 
 

1. วางแผนและกําหนดแนวทางการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (P) 
2.  การดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมและนําไปใชให
เกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (D) 
3.   ติดตาม ประเมินผลลัพธของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิดมูลคาเพ่ิม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย (C)  
4. การปรับปรุงแนวทาง รูปแบบของการนําผลงานวิจัยไปขยายผลใหเกิด
มูลคาเพ่ิมหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยนําขอมูลจากขอ 3  มา
ประกอบการพิจารณา (A) Process 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..66 
1. การจัดตั้งหนวยงานเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
2. จํานวนผลผลิตงานวิจัยที่ไดรับสถานะเปนทรัพยสินทางปญญา 
3. จํานวนผลผลิตงานวิจัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ขาย/ถายทอดสูภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม 
4. จํานวนเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.7 มี ก ล ไ ก ก า ร เ ผ ย แพ ร
ผลงานวิจัย และกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายใน
และภายนอก  
 
 
 

1. การมอบหมายคณะกรรมการ/งาน/บุคคล เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง 
แผนงาน การกํากับ ดูแล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในการ
เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทั้งในวงการวิชาการ การนําไปใชประโยชน (P) 
2. กําหนดกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ (D) 
3.  ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห สังเคราะห และจัดการความรูจากงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่เชื่อถือได และรวดเรว็ทันตอการใชประโยชน (D) 
4.  การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปยังผูเกี่ยวของทั้ง
ภายใน และภายนอกองคกร (D) 
5. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ (C)  
6. มีการนําผลการติดตามฯ มาปรับปรุงเพ่ือพัฒนา (A) 

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..77 
1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการเผยแพรผลงานวิจัย 
2. แผนงานดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ  
3. เอกสารรวมผลงานวิจัย ที่มีการนําความรูจากงานวิจัยนั้นๆ ไปใชประโยชน 
4. การจัดทําขอมูล ผลงานวิจัยเผยแพร เชน ใน Website เปนตน 
5. รายไดที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีหรือใหคําปรึกษา 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.1.8 มี ร ะบบการสร า งและ
พัฒนานักวิจัย  
 

1. มีแผนงานการสรางและพัฒนานักวิจัย (P) 
2. กระบวนการดําเนินการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย (D) 
3. มีระบบพ่ีเล้ียง ระบบจูงใจ หรือสนับสนุนนักวิจัย (C) 
4.  มีการนําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาระบบการสรางและพัฒนานักวิจัยตอไป 
(A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..11..88 
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการรับบุคลากรประจํา (permanent staff) และ/หรือ สมทบ (adjunct staff) ที่มีศักยภาพสูงดาน
การวิจัย 
2. เอกสารประกาศใหทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
3. จํานวนนักวิจัยรุนใหม และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไดรับทุน 
4. โครงการ/กิจกรรมจัดอบรม/สัมมนา เพ่ิมพูนศักยภาพนักวิจยั 
5. รายงานผลการติดตามและประเมินผลสําเร็จ โครงการวิจัยของนักวิจัยรุนใหม/นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไดรับทุน 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 33..11 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 
องคประกอบ 3.2 ผลงานวิจัย   Result

หลักการ ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor      
มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถ
นํา ไปใช แก ปญหา / กํ าหนด
นโยบายสาธารณะของประเทศ 

 จํานวนและรายการผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหา/
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ (Result) 

Result 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..22..11 
1. รายชื่อผลงานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูและสามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
2. รายงานการติดตามการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาหรือกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
3. รายชื่อ จํานวนโครงการวิจัยที่มีผลผลิตของโครงการสามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหาหรือกําหนดนโยบาย
สาธารณะของประเทศ  
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.2 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย  

1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่มีการนําไปใช
ประโยชนในชุมชน/สังคม (Result) 
2. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่มีการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย (Result) 

Result 
ตัวบงช้ีที่ตัวบงช้ีที่เกีย่วของเกีย่วของ 

 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน (สมศ. 2.2) 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..22..22 
1. รายงานผลงานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูและสามารถตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
2. จํานวนและรายการผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในชุมชน/สังคม 
3. จํานวนและรายการผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.3 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารที่มี ผูประเมิน  (Peer-
reviewed Journals/Refereed 
Journals) หรืออยูในฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 
 
 
 
 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร เชน Peer-
reviewed Journals/Refereed Journals  ในฐานขอมูลระดับนานาชาติเชน 
ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex  
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED 
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC 
(Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE ระดับชาติ หรือฐานขอมูล
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง (Result)  
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินตอจํานวนบุคลากรดาน
การวจิัย (Result) 
3. จํานวนผลงานวิจัยขององคกรตอจํานวนผลงานวิจัยทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัย (Result)  
4.  ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอบุคลากรดานการวิจัยใน
สายวิชาการหรือวิชาชีพเดียวกันกับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ /
ตางประเทศ (Result) Result 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ. 2.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..22..33 
 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลสากล หรือฐานขอมูลระดับชาติที่ สกอ. ใหการรับรอง 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงในวงวิชาการ (Citation) 
 

 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ในระยะ 5 ปยอนหลัง (2548-2552) และไดรับ
การอางอิงในวงวิชาการ (Citation) (Result) 
2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed 
Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอบุคลากรดานการวิจัยเทียบเคียงกับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/
ตางประเทศ (Result) 
3. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ(Result) Result 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 2.3) 
2. รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ. 2.5) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..22..44 
1. รายการบทความวิจัยขององคกรที่ไดรับการอางอิงใน Peer-reviewed Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. สัดสวนจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน Peer-reviewed Journals/Refereed Journals  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติขององคกรเทียบกับมหาวิทยาลัย   



 52

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.5 มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ เ ป น
ตนแบบ (Prototype)/ตนความคิด 
( Original i ty) / น ว ัต กร รม  
(Innovation) 

1. ระบุจํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรม
ใหมๆ  ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) (Result) 
2. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ 
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) กับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/
ตางประเทศ (Result)   

Result 
ตัตัวบงช้ีที่เกีย่วของวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (สมศ. 2.6) 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 33..22..55 
1. จํานวน และรายชื่อผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) 
2. จํานวนและรายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 
ปที่ผานมา (2548-2552) 
3. ผลการเทียบเคียงผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรมใหมๆ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (2548-2552) ของ
องคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและตางประเทศ 
4. ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม  
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 33..22 
ผลลัพธ (Results) 

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและบรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธ
ที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) 
ไดกับคูแขงระดับประเทศ 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) 
ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับ
คูแขงระดับโลก  
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง 

มุงเนนการเพิ่มพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  

 

องคประกอบ 4.1   ระบบและกลไก   Process

หลักการ การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปนระบบที่เชื่อมโยงทั้งองคกร โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุม ครบวงจร ทั้งการกําหนดเปาหมายและแผนงาน การประสานงาน   
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบ
แตกตางกันได   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.1 มีระบบและกลไกการ
ดําเนินการบริการวิชาการที่
หลากหลายสู เปาหมายของ
องคกร  
 
 
 
 
 

1. โครงสราง/คําส่ังแตงตั้ง/มอบหมายคณะกรรมการ (ชุดตางๆ)/งาน/บุคคล  
เพ่ือวางนโยบาย แนวทาง กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
บริการวิชาการขององคกร (P) 
2. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการตามเปาหมาย ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธดานอื่นๆ ขององคกร และ
สอดคลองกับแผนกลยุทธการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ (P) 
3. การจัดทําหลักเกณฑ/ระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
(D) 
4. การติดตาม และประเมินผลระบบและกลไกการดําเนินการบริการวิชาการ (C) 
5. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการ (A)  Process 

ตัวบงช้ีที่เกี่ตัวบงช้ีที่เกี่ยวของยวของ 
1. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) 
2. ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคม (สมศ. 3.1) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..11..11 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการบริการวิชาการ 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการบริการวิชาการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการบริการวิชาการ  
4. ผลการวิเคราะหศักยภาพของการดําเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคม 
5. นโยบายและแผนงานการดําเนินการดานการบริการวิชาการ 
6. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา (ถามี) 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบรกิารวชิาการ มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.2 มี ร ะบบการวิ เ คราะห
ตนทุนตอหนวยการบริการ
วิชาการ/สรางผลิตภัณฑ เพื่อ
ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า แ ล ะ ใ ช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

1. โครงสรางการบริหารงานและการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการจัดวาง
ระบบการวิเคราะหตนทุน (P) 
2. วิธีการและการดําเนินงานในการวิเคราะหตนทุน ซึ่งรวมถึงการจําแนก
ประเภทกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่คิดคาบริการและไมคิดคาบริการ 
และการศึกษาตนทุนตอหนวยของการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ (D) 
3. มีกระบวนการติดตาม และประเมินผล (C)  
4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา (A) 

Process 
 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..11..22 
1. รายงานผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรม/โครงการตางๆ 
2. แบบฟอรมและการรายงานการรวบรวมผลการวิเคราะหตนทุน 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.3 มี ร ะบบสา รสน เทศ /
ฐานข อมู ลที่ สนั บสนุ นการ
บริการวิชาการที่เชื่อถือได และ
ทันสมัย  
 

1. การวางแนวทางและแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการ
วิชาการ (P)   
2. การนําขอมูลมาจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการวิชาการของ
องคกร (D)   
3. การติดตาม และประเมินผลระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่สนับสนุนการ
บริการวิชาการ (C)   
4. การนําผลการประเมินการปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน
ดานระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลของการบริการวิชาการ  (A)   Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..11..33 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางระบบสารสนเทศที่ใชในการบริการวิชาการ 
2. ฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมินและการปรับปรุง พัฒนา (ถามี) 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.4 มีการบูรณาการระหวาง
การบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม  
 

1. การวางแผนเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงบริการวิชาการกับภารกิจดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร (P) 
2. การดําเนินการตามแผนบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจตางๆ (D) 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการที่มีตอการเรียนการสอน 
การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืองานดานอื่นๆ ตามภารกิจของ
องคกร (C) 
4. การนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจดานอื่นๆ ขององคกร (A) Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอนและ

การวิจัย (สมศ. 3.2)   
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..11..44 
1. แผนงานการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนๆ 

2. รายชื่อกิจกรรม/โครงการในลักษณะการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนๆ 

3. รายงานการประเมินสัมฤทธิผลของการบูรณาการการบริการวิชาการกับภารกิจอ่ืนๆ 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.1.5 ใหบริการวิชาการหรือ
สรางผลิตภัณฑดวยจริยธรรม 
มนุ ษ ยธ ร รม  แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

1. กรรมการ  กลุมบุคคล หรือผู รับผิดชอบที่กํากับดูแลดานจริยธรรม 
มนุษยธรรม และความรับผิดชอบตอสาธารณะในการใหบริการวิชาการ (P) 
2. ขั้นตอน และวิธีดําเนินงานที่สอดคลองกับขอกําหนดของวิชาชีพ จารีต
ประเพณี และจริยธรรมของวิชาชีพ (D) 
3. การติดตาม ประเมินผลความมีจริยธรรม มนุษยธรรม ความรับผิดชอบตอ
สาธารณะในการใหบริการวิชาการ (C) 
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการใหบริการวิชาการที่มีจริยธรรม 
มนุษยธรรมและความรับผิดชอบตอสาธารณะ (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตาขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานมมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..11..55 
1. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดานจริยธรรม มนุษยธรรม ผลกระทบตอสังคม ตอการ
ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑ 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง  

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..11 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
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องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ Process
 

หลักการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร   
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.2.1 มีระบบการศึกษาความ
ตองการ  ความคาดหวัง  และ
ความคิดเห็นจากผู รับบริการ 
ผูเ ก่ียวของ ใหเปนที่ตองการ
ของผูรับบริการ   

 
 
 

1. การศึกษา วางแผน  สํารวจความตองการของผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมตางๆ (P)  
2. กําหนดชองทาง /แนวทาง การรับฟงความคิดเห็นจากผู รับบริการ /
ผูเกี่ยวของ (P) 
3. การดําเนินงานการจัดบริการ/ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ (D) 
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการตางๆ/การรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ (C)  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ  รูปแบบ กระบวนการ และปจจัย
ตางๆ เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินงานการบริการวิชาการบรรลุตามเปาหมายของ
องคกรและผูรับบริการ (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคุคุณภาพณภาพขอขอ 44..22..11 
1. ผลการศึกษา วิเคราะห สํารวจ ความตองการของผูรับบริการกลุมตางๆ 
2. แบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ 
3. เอกสารแสดงระบบการรับฟงความคิดเห็น และรายงานสรุปความคิดเห็น/คํารองเรียน ของผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ 
4. รายงานผลการวิเคราะห/การประเมินความพึงพอใจและรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลัก  
5. รายงานการนําผลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือคงการรักษาและจดับริการใหตรงความตองการ/ความภักดีของ
ลูกคา/ผูรับบริการอยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.2.2 มีระบบสื่อสาร และสราง
ความสัมพันธในการใหบริการ
วิชาการ   
 
 
 

 

1. การมอบหมายผูรับผิดชอบและแผนการดําเนินการสื่อสาร และสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการผูเกี่ยวของในปจจุบันและอนาคต (P) 
2. รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในการดําเนินงานติดตอ ส่ือสาร แจงขาวสาร 
ติดตาม รักษาความสัมพันธอันดี เชน แผนพับประชาสัมพันธการอบรม  บัตร
อวยพรตามเทศกาลตางๆ  เปนตน (D) 
3. การติดตาม ประเมินผลรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมในขอ 1 และ 2  โดยดูวา
การดําเนินการสงผลใหมีแนวโนมที่จะคงจํานวนผูรับบริการเดิมที่ใชบริการ
อยางตอเนื่อง และจํานวนผูรับบริการใหมที่เพ่ิมขึ้น/มีรายไดจากการบริการ
เพ่ิมขึ้น (C) 
4. การปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานการสื่อสารและ 
สรางความสัมพันธ (A) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..22..22 
1. แผนภูมิแสดงโครงสรางของการสื่อสาร/และการประชาสัมพันธในการใหบริการวิชาการ 
2. คําส่ังแตงตั้ง/เอกสารการมอบหมายผูรับผิดชอบ 
3. รายการกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการ 
4. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินและการปรับปรุง พัฒนา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..22 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 
 

 

องคประกอบ 4.3 บริการ/ผลิตภัณฑ Process & Result
 

หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ  
ไดรับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.3.1 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ที่ไดรับ
การยอมรับ/รับรองในวงวิชาการ
หรื อองค กรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑทั้ง
ในระดับชาติ/นานาชาติ 
 
 
 

1. วางแผน พัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบริการมี
การพัฒนาจนถึงระดับที่มีการไดรับคํารับรองจากมาตรฐานทั้งระดับชาติ/
นานาชาติ (P)  
2. ดําเนินการตามแผนการใหบริการวิชาการดวยมาตรฐานระดับชาติ/
นานาชาติ (D) 
3. การติดตาม ประเมินผล การดําเนินการใหบริการวิชาการตามแผนและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว (C)   
4. การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง พัฒนาบริการวิชาการ /
ผลิตภัณฑใหไดรับการรับรองหรือยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ (A) 
5. รายการและจํานวนบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับ/รับรองใน
วงวิชาการหรือองคกรตามมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (Result) Process & Result 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..33..11 
1. รายชื่อการบริการวิชาการ และรายละเอียด เชน ผูรับบริการ ชวงเวลา ความถี่ รายได เปนตน 

2. เอกสาร/หลักฐานการรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน/องคกร เพ่ือรับรองคุณภาพของบริการ/ผลิตภัณฑ  รวมถึง
กระบวนการการผลิต (ถามี) 
3. รายชื่อและหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบุคลากรผูใหบริการวิชาการเปนผูที่มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ/นานาชาต ิ

4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ/บริการ 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.3.2 มี บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /
ผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน/สังคม   
 
 
 
 
 

1. วางแผน พัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการ ซึ่งมีการนําองคความรูของ
องคกรมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการ เสริมสรางความเขมแข็งและสราง
ประโยชนใหกับชุมชน/สังคม (P) 
2. การดําเนินการตามแผนขั้นตอน และกระบวนการที่วางไว (D) 
3. การติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน (C)  
4. การนําขอมูลที่ไดจากผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง พัฒนาการ
ใหบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน/
สังคม (A)  
5. จํานวนและรายชื่อ/รายการการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่เปนประโยชน
หรือสรางความมั่นคง ความเขมแข็ง และการพัฒนาที่ย่ังยืนตอชุมชน/สังคม 
(Result) Process & Result 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 
2. ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (สมศ. 3.3) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 44..33..22 
1. รายการกิจกรรม/โครงการของการใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนหรือสรางความมั่นคง ความเขมแข็ง และการพัฒนา  
ที่ย่ังยืนตอชุมชน/สังคม 

2. รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการที่จัดใหแกชุมชน/สังคม  
3. รายการองคความรูใหมที่ไดจากการใหบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม 

 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 44..33 
กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Results) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
(Plan)  

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย 
หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/Below Target) 

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปน
รูปธรรม (Do) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและ
บรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ (Check) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และ
ดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตาม
ผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการ
หมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง 
(Continuous Improvement) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับประเทศ 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางาน
แนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ 
Innovation) 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมี
การนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขง
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

7  มี ก า รดํ า เนิ น ง านที่ เ ป น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนํา
ผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับคูแขงระดับโลก  
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หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการบูรณาการและการใช
ความรู  วิทยาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนา และเพิ่ม
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม ตามจุดเนนเฉพาะและบริบท
ของแตละองคกร 

 

องคประกอบ 5.1   ระบบและกลไก   Process

หลักการ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยาง ครบวงจร ทั้งการกําหนด
นโยบายและแผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี 
ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได   

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.1 มี โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
ผูรับผิดชอบงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเชื่อมโยง
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย
และองคกร 

1. การกําหนดโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย และ/หรือภายในองคกร 
(P) 
2. การกําหนด/มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน (P) 
3. การกําหนดกระบวนการประสานงานกับหนวยงานยอยในระดับองคกร 
มหาวิทยาลัย และชุมชน  (P) 

(หมายเหตุ : เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเขียนรายงาน ขอความกรุณาแยก
การรายงานเปน 2 หัวขอ คือ หัวขอเรื่องทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และหัวขอเรื่องส่ิงแวดลอม) 

Process 
ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)   
2. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
สถาบัน/สวนงาน (สมศ. 4.1)   
3. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 4.2) 
4. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 4.3) 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 55..11..11 
1. ผลการวิเคราะหศักยภาพ และบทบาทขององคกรในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษส่ิงแวดลอมระหวางองคกรกับ
ภาควิชา/หนวยงาน  
3. คําส่ังแตงตั้งกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม/เอกสาร/
หลักฐานอื่นๆ  ที่แสดงถึงการประสานงาน และการดําเนินงาน 

มาตรฐานคณุภาพดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมมาตรฐานคณุภาพท่ี 5 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.2 มีนโยบาย และแผนงาน
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป -
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 
 
 

1. การวิเคราะหตนเองวาองคกรควรมีบทบาท หรือมีความเกี่ยวของอยางไร 
ตอการดําเนินการดานการทํานุ บํารุง ศิลปวัฒนธรรม  และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ตามบริบทและความเหมาะสมขององคกร  (P) 
2. นโยบาย แนวทาง แผนงานดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคกร  (P) 

(หมายเหตุ : เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเขียนรายงาน ขอความกรุณาแยก
การรายงานเปน 2 หัวขอ คือ หัวขอเรื่องทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และหัวขอเรื่องส่ิงแวดลอม) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 55..11..22 
1. นโยบาย และแผนงานการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมขององคกร 
2. เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการประเมินและการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3. เอกสารแสดงการมอบหมาย/กําหนดภาระหนาที่  ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน    

 

มาตรฐานคณุภามาตรฐานคณุภาพพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.3 มี ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณและดานอ่ืนๆ อยาง
เหมาะสมกับลักษณะโครงการ/
กิจกรรม  อนุรักษ สงเสริม พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 

1. การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดลอมที่วางไว (D) 
2. จํานวนเงิน/มูลคาคาใชจายทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่สนับสนุน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม (D) 

(หมายเหตุ : เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเขียนรายงาน ขอความกรุณาแยก
การรายงานเปน 2 หัวขอ คือ หัวขอเรื่องทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และหัวขอเรื่องส่ิงแวดลอม) Process 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 55..11..33 
1.   รายละเอียดคาใชจายและมูลคาที่องคกรใชในการดําเนินโครงการ กิจกรรมอนุรักษ/สงเสริม/พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
2.   รายละเอียดปจจัยสนับสนุนดานอื่นๆ ที่องคกร/บุคลากรนํามาสนับสนุนการดําเนินงาน  

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล 
การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม   
 

1. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ (รวมทั้งจํานวนและประเภทของ
ผูเขารวมกิจกรรม) (C)  
2. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนงาน/แผนการดําเนินงาน 
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  (A) 
 

(หมายเหตุ : เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเขียนรายงาน ขอความกรุณาแยก
การรายงานเปน 2 หัวขอ คือ หัวขอเรื่องทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และหัวขอเรื่องส่ิงแวดลอม) Process 
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หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 55..11..44 
1. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลการติดตามประเมินผลในขอ 1 มาปรับปรุงแผนงาน/แผนการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..11 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 
 

องคประกอบ 5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม  

Result
 
 

หลักการ มีการดําเนินการอนุรักษสงเสริม/มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับ
ภารกิจหลักอยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององคกร 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
5.2.1 มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร รม 
อนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ / กิ จกรรม /  พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
โดยบูรณาการกับพันธกิจหลัก
ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ศักยภาพ  

1. รายการโครงการ /กิจกรรมที่ฟนฟู  อนุรักษ  และส ง เสริม / สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม (Result) 
2. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ 
และกิจกรรมนักศึกษา (Result) 
3. การสงเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน  
(Result) 

(หมายเหตุ : เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเขียนรายงาน ขอความกรุณาแยก
การรายงานเปน 2 หัวขอ คือ หัวขอเรื่องทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และหัวขอเรื่องส่ิงแวดลอม) Result 

 

หลักฐานหลักฐาน//ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานขอมูลประกอบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ 55..22..11 
1. ตารางสรุปขอมูลโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
2. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงการบูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอมเขากับ
พันธกิจอ่ืนๆ 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..22 
ผลลัพธ (Results) 

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและบรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธ
ที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) 
ไดกับคูแขงระดับประเทศ 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) 
ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับ
คูแขงระดับโลก  
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สวนท่ี 4 

ขอมูลประกอบรายงานการประเมนิตนเอง 
 

เพ่ือใหสวนงานมีขอมูลใชในการแสดงตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประกอบการรายงานการ
ประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา
แบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2551-2553  เพ่ือใหสวนงานใชกรอกขอมูลที่จะใช
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. โดยมีคําชี้แจงดังน้ี 

1. แบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2551-2553 ประกอบดวย 2 สวนไดแก 
1.1 แบบกรอกขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ปงบประมาณ 2551-2553 เปนขอมูลผล

การดําเนินงานเชิงปริมาณของสวนงาน ปงบประมาณ 2551-2553 
1.2 แบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ 2551-2553 เปนขอมูล   

ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพของสวนงาน ตามเกณฑที่ สกอ./สมศ. กําหนดไว    
โดยสวนงานจะตองรายงานผลการดําเนินงานวา “มี/ไมมี” การดําเนินการตามเกณฑ    
ที่กําหนดดังกลาวหรือไม  

ในแบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2551-2553 จะแสดงเลขขอของ 
ตัวบงชี้ทั้งของ สกอ. และ สมศ. ที่สัมพันธกับขอมูลแตละรายการ โดยตัวบงชี้ของ สกอ. เปน
ตัวบงชี้ฉบับเดือนเมษายน ป 2553 (CHE-IQA 1st DRAFT)  สวนตัวบงชี้ของ สมศ. เปน    
ตัวบงชี้ที่ สมศ.กําหนดจะใชในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม (พ.ศ.
2554-2558)   

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดระบุ “เลขรหัสขอมูล” ของขอมูลแตละรายการที่ระบุไวในแบบ
กรอกขอมูลฯ ทั้งขอ 1.1 และขอ 1.2 ไวเรียบรอยแลว ซ่ึง “เลขรหัสขอมูล” จะเปนเลขรหัส
ประจํารายการขอมูลแตละรายการใน “ระบบจัดเก็บขอมูลเพ่ือรายงานตัวบงชี้/ตัวชี้วัด และผล
การดําเนินการ (KPI online)” ภายใน “ระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol 
University Faculty Information System - MUFIS)” ฉะน้ัน ในการกรอกขอมูล สวนงาน
จะตองบันทึกขอมูลใน “ระบบจัดเก็บขอมูลเพื่อรายงานตัวบงชี้/ตัวชี้วัด และผลการ
ดําเนินการ (KPI online)” ตาม “เลขรหัสขอมูล” ที่ระบุไวในแบบกรอกขอมูลฯ  ซึ่งจะ
ตรงกับ “เลขรหัสขอมูล” ที่ระบุไวในสดมภแรกของ “KPI online” เม่ือสวนงานดําเนินการ
เชนนี้ในทุก “เลขรหัสขอมูล” ตามที่กําหนดในแบบกรอกขอมูลฯ แลว จะไดขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. โดยอัตโนมัติใน “KPI online” เพ่ือใชประกอบการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสวนงาน  ซ่ึงสวนงานสามารถดึงขอมูล (Download) 
ตารางผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.  แบบกรอกขอมูลพ้ืนฐาน (Common 
Data set) และแบบกรอกขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ  จาก “KPI online” ออกมาเปน
ไฟล Excel ตามรูปแบบที่กําหนดในแบบกรอกขอมูลฯ ได โดยสวนงานไมตองพิมพขอมูลใหม  



 
64

2. ชวงระยะเวลาของขอมูล  ขอใหสวนงานกรอกขอมูลของปงบประมาณ 2551-2553  ยกเวน
ขอมูลการวิจัยในสวนของผลงานตีพิมพ (Publication) และการอางอิง (Citation) เปน
ขอมูลประจําปปฏิทิน 2550-2552   

3. การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปงบประมาณใด ใชขอมูลเทอม 2  ของ
ปการศึกษากอนหนา และเทอม 1 ของปการศึกษานั้น ตัวอยาง ปงบประมาณ 2553 (1 
ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) ใชขอมูลเทอม 2 ของปการศึกษา 2552 และเทอม 1 ของป
การศึกษา 2553  เปนตน  

4. ขอใหสวนงานพิจารณาแนบหลักฐานประกอบ/อางอิง ประกอบตัวเลขผลการดําเนินการ 
โดยขอใหแนบไฟล (Attached file) ไวใน “KPI online” ตามเลขรหัสขอมูลที่กําหนด 

 

อน่ึง เพ่ือใหการกรอกขอมูลมีความถูกตองสมบูรณ ขอใหสวนงานศึกษาคําอธิบายของแตละตัวบงชี้
ของ สกอ. และ สมศ.  อยางละเอียดวามีคําจํากัดความ หรือเง่ือนไขของขอมูลเปนอยางไร โดยสวนงาน
สามารถดึงขอมูล (Download) คําอธิบายมาตรฐาน ตัวบงชี้ ของ สกอ.และ สมศ. ไดที่เว็บไซตของกอง
พัฒนาคุณภาพทางอินเตอรเน็ต (Internet) มหาวิทยาลัยมหิดลที่ http://www.qd.mahidol.ac.th/ หัวขอ 
“ระบบคุณภาพภายนอก” จากนั้นคลิกที่ “สกอ. (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา)” หรือ “สมศ. (การประเมินคุณภาพภายนอก)” 



 

 65

แบบกรอกขอมูลพื้นฐาน  ปงบประมาณ 2551-2553 

 
ชื่อสวนงาน........................................................................................................................................................................ 
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลพ้ืนฐาน.....................................................................โทร..................................................... 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล
ปงบประมาณ 

ตัวบงชี้ 
เลขรหัสขอมูล

ในตารางการ

จัดเก็บขอมูล 

online 
2551 2552 2553 สกอ. สมศ. 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1.1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจํา 
ปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้    1.1  M01013 

1.2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจํา 
ปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้    1.1  M01014 

1.3 จํานวนตัวบงชี้เกี่ยวกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ที่ระบุในแผนของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวบงชี้     5.4 M01028 

1.4 จํานวนตัวบงชี้เกี่ยวกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ที่ระบุในแผนของมหาวิทยาลัยที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้     5.4 M01029 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุก
หลักสูตร 

คาเฉล่ีย 1-5    2.6 (6)  E02016 

1)  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  คาเฉล่ีย 1-5      E02017 
 ภาคปกติ คาเฉล่ีย 1-5      E02018 
 ภาคพิเศษ คาเฉล่ีย 1-5      E02019 
2)  ระดับปริญญาตรี  คาเฉล่ีย 1-5      E02020 
 ภาคปกติ คาเฉล่ีย 1-5      E02021 
 ภาคพิเศษ คาเฉล่ีย 1-5      E02022 
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คาเฉล่ีย 1-5      E02023 
 ภาคปกติ คาเฉล่ีย 1-5      E02024 
 ภาคพิเศษ คาเฉล่ีย 1-5      E02025 
4)  ระดับปริญญาโท  คาเฉล่ีย 1-5      E02026 
 ภาคปกติ คาเฉล่ีย 1-5      E02027 
 ภาคพิเศษ คาเฉล่ีย 1-5      E02028 
5) ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง คาเฉล่ีย 1-5      E02029 
 ภาคปกติ คาเฉล่ีย 1-5      E02030 
 ภาคพิเศษ คาเฉล่ีย 1-5      E02031 
6)  ระดับปริญญาเอก  คาเฉล่ีย 1-5      E02032 

  ภาคปกติ คาเฉล่ีย 1-5      E02033 
  ภาคพิเศษ คาเฉล่ีย 1-5      E02034 
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2.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด
เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES    2.5 (1) 2.4 E05028 

1)  ระดับปริญญาตรี FTES    2.5 (1) 2.4 E05040 
2)  ระดับปริญญาโท (ปรับคาแลว) FTES    2.5 (1) 2.4 E05070 
3) ระดับปริญญาเอก (ปรับคาแลว) FTES    2.5 (1) 2.4 E05094 

2.3 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน    2.2 
2.3 
4.3 

2.1-2.4, 
2.6, 5.3 

E04001 

2.4 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน    2.2 
2.3 
4.3 

2.1-2.4, 
2.6, 5.3 

E04057 

2.5 จํานวนนักวิจัยทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ 

คน    4.3 2.1-2.4, 
2.6 

E04093 

2.6 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน    4.3 2.1-2.4, 
2.6 

E04095 

2.7 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ  ปริญญา
เอกหรือเทียบเทา 

คน    2.2 5.3 (6) E04045 

2.8 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

คน     5.3  E04039 

2.9 จํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่ลาศึกษาตอ 

คน     5.3  E04100 

2.10 จํ า น วนอ าจ า รย ป ร ะ จํ า ทั้ ง หมดวุ ฒ ิ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คน     5.3  E04033 

2.11 จํานวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาที่ลาศึกษาตอ 

คน     5.3  E04099 

2.12 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง 
อาจารย 

คน    2.3 5.3 (7) E04010 

2.13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (7) E04016 

2.14 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง 
รองศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (7) E04021 

2.15 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง
ศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (7) E04027 

2.16 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ ตํ่ากวา
ปริญญาเอก (ไมรวมผูลาศึกษา) 

คน    2.2 5.3 (1) E04101 

2.17 จํานวนอาจารยประจําที่ไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

คน    2.2 5.3 (1) E04102 

2.18 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอตําแหนงวิชาการ (ไมรวมผูลาศึกษา) 

คน    2.3 5.3 (2) E04103 
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2.19 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (2) E04104 

2.20 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (2) E04105 

2.21 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
ขอตําแหนงศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (2) E04106 

2.22 จํานวนอาจารยประจําที่จะขอตําแหนง
วิชาการ (ไมรวมผูลาศึกษา) 

คน    2.3 5.3 (2) E04107 

2.23 จํานวนอาจารยประจําที่ขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (2) E04108 

2.24 จํานวนอาจารยประจําที่ขอตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (2) E04109 

2.25 จํ านวนอาจารย ป ร ะจํ าที่ ข อตํ า แหน ง
ศาสตราจารย 

คน    2.3 5.3 (2) E04200 

2.26 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยใหม 

คน    2.3 5.3 (3) E04201 

2.27 จํานวนอาจารยประจําที่ ไดรับตําแหนง 
รองศาสตราจารยใหม 

คน    2.3 5.3 (3) E04202 

2.28 จํานวนอาจารยประจําที่ ไดรับตําแหนง
ศาสตราจารยใหม 

คน    2.3 5.3 (3) E04203 

2.29 จํานวนอาจารยที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองดานวิชาการ/วิชาชีพในชวงเวลา 
(พรอมแนบรายชื่อผูไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยอง-สาขา-ชวงเวลา-ชื่อรางวัล/ประกาศ/
องคกรที่ใหประกาศเกียรติคุณยกยอง) 

คน     5.3 E10024 
E10025 

2.30 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 

คน     1.1 
1.2 

E06005 

2.31 จํานวนผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด คน     1.4 E06007 +  
E06009 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด 

คน     1.4 E06007 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน     1.4 E06009 

2.32 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
ที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน     1.1 E06012 

2.33 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

คน     1.1 E06020 

2.34 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงาน
ทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป 

คน     1.1 E06013 
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2.35 จํานวนบัณฑิตที่มี งานทําหรือมี รายได
ประจําอยูกอนที่จะสําเร็จการศึกษา 

คน     1.1 E06035 

2.36 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจําภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา 

คน     1.1 E06036 

2.37 จํานวนบัณฑิต ป .ตรี ที่ เขาสอบเพื่อขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเปนครั้งแรก 

คน     1.2 E06037 

2.38 จํานวนบัณฑิต ป.ตรี ที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรกของการสอบ 

คน     1.2 E06038 

2.39 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด (จัดทํารายชื่อ
วิทยานิพนธเปนเอกสารแนบดวย) 

เรื่อง     1.4 
1.5 

E09001 + 
E09002 

2.40 จํานวนวิทยานิพนธที่มีการนําไปประยุกตใช
กอใหเกิดประโยชน  

เรื่อง     1.4 E09007 

2.41 จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้ งหมด 
(จัดทํารายชื่อวิทยานิพนธเปนเอกสารแนบดวย) 

เรื่อง     1.4 
1.5 

E09001 
 

2.42 จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทที่มีการนําไป
ประยุกตใชประโยชน 

เรื่อง     1.4 E09008 
 

2.43 จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
(จัดทํารายชื่อวิทยานิพนธเปนเอกสารแนบดวย) 

เรื่อง     1.4 
1.6 

E09002 

2.44 จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกที่มีการ
นําไปประยุกตใชประโยชน 

เรื่อง     1.4 E09013 
 

2.45 จํานวนวิทยานิพนธระดับ ป.โท ที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยไมนับซ้ํา  

เรื่อง     1.5 E09003 

2.46 จํานวนวิทยานิพนธระดับ ป.เอก ที่ ตี พิมพ
เผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ  

เรื่อง     1.6 E09004 

2.47 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการ
สําหรับนักศึกษา 

เครื่อง    2.5 (1)  E08030 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

- -       - 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

4.1 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท    4.3  R02001 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด     4.3  R02002 
 - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก

ภายในมหาวิทยาลัย/สวนงาน 
    4.3  R02003 

 - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย/สวนงาน 

    4.3  R02007 
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  จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคทั้งหมด     4.3  R02013 
 - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก

ภายในมหาวิทยาลัย/สวนงาน 
    4.3  R02014 

 - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย/สวนงาน 

    4.3  R02018 

4.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอก 
กาญจนภิเษก (คปก.) ในชวงเวลา (พรอมแนบ
รายชื่อผูรับทุน-ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน) 

คน     5.3 (5) R02039 

4.3 จํานวนอาจารยที่ ไดรับทุนจาก  สวทช . 
ในชวงเวลา (พรอมแนบรายชื่อผูรับทุน-
ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน) 

คน     5.3 (5) R02040 

4.4 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจาก สกว. (พรอมแนบ
รายชื่อผูรับทุน-ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน) 

คน     5.3 (5) R02041 

4.5 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจาก สกอ. (พรอมแนบ
รายชื่อผูรับทุน-ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน) 

คน     5.3 (5) R02042 

4.6 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจาก วช. (พรอมแนบ
รายชื่อผูรับทุน-ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน) 

คน     5.3 (5) R02043 

4.7 จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจาก สสส. (พรอมแนบ
รายชื่อผูรับทุน-ชวงเวลา-ชื่อทุน-จํานวนเงิน) 

คน     5.3 (5) R02044 

4.8 จํ านวนผลงานวิ จั ยที่ ตี พิมพ เผยแพร
ทั้งหมด(นับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ) (จัดทํารายชื่อบทความเปน
เอกสารแนบดวย)  

เรื่อง     2.1 R03017 

1)  จํ านวนผลงานที่ ตี พิ มพ เ ผยแพร
ระดับชาติ 

เรื่อง     2.1 R03021 

2)  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     2.1 R03028 

4.9 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยประจําที่
นํามาใชประโยชน (นับรวมอาจารยที่ลา
ศึกษาตอ) 

เรื่อง     2.2 R03025 + 
R03026 

 1) จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยประจํา
ที่นํามาใชประโยชนในระดับชาติ 

เรื่อง     2.2 R03025 

 2) จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยประจํา
ที่นํามาใชประโยชนในระดับนานาชาต ิ

เรื่อง     2.2 R03026 

4.10 จํานวนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่นํามาใช
ประโยชน (นับรวมผลงานนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 

เรื่อง     2.2 R03056 

 1) จํ านวนผลงานวิ จั ยของนักวิ จั ยที่
นํามาใชประโยชนในระดับชาติ 

เรื่อง     2.2 R03057 

 2) จํ านวนผลงานวิ จั ยของนักวิ จั ยที่
นํามาใชประโยชนในระดับนานาชาติ 

เรื่อง     2.2 R03058 
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4.11 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ทั้งหมด (นับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ) (จัดทํารายชื่อบทความเปน
เอกสารแนบดวย) 

ชิ้นงาน     2.1 R03018 

 1)  จํ านวนผลงานที่ ตี พิ มพ เ ผยแพร
ระดับชาติ 

ชิ้นงาน     2.1 R03020 

 2)  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาติ 

ชิ้นงาน     2.1 R03022 

4.12 จํานวนผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจํ าที่ นํ ามาใชประโยชน  (นับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ) 

เรื่อง     2.2 R03033 +  
R03034 

 1) จํานวนผลงานสรางสรรคของอาจารย
ป ร ะ จํ า ที่ นํ า ม า ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น
ระดับชาติ 

เรื่อง     2.2 R03033 

 2) จํานวนผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจําที่นํามาใชประโยชนในระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     2.2 R03034 

4.13 จํานวนผลงานสรางสรรคของนักวิจัยที่
นํามาใชประโยชน (นับรวมนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ) 

เรื่อง     2.2 R03062 

 1) จํานวนผลงานสรางสรรคของนักวิจัยที่
นํามาใชประโยชนในระดับชาติ 

เรื่อง     2.2 R03063 

 2) จํานวนผลงานสรางสรรคของนักวิจัยที่
นํามาใชประโยชนในระดับนานาชาติ 

เรื่อง     2.2 R03064 

4.14 จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมดที่ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพย สินทางปญญา ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ (อาทิ สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร เปนตน ) 

     2.3 R03048 

4.15 จํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับรองคุณภาพ 

เรื่อง     2.3 R03068 

4.16 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     2.3 R03069 

4.17 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

เรื่อง     2.3 R03070 

4.18 จํานวนบทความวิชาการที่ ไดรับรางวัล
ระดับชาติ 

เรื่อง     2.3 R03071 

4.19 จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับรางวัลระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     2.3 R03072 

4.20 จํานวนตําราที่ใชในการขอผลงานวิชาการ
และผานการประเมินตําแหนงวิชาการแลว 

เรื่อง     2.3 R03073 
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4.21 จํานวนตําราวิชาการที่ตีพิมพโดยมีผูตรวจ
อานที่ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  (peer 
review)  ภายใต เกณฑ เดี ยวกับการขอ
ตําแหนงวิชาการ และมีการเผยแพรตาม
ศูนยหนังสือทั่วไป 

เรื่อง     2.3 R03074 

4.22 จํานวนตําราที่ไดรับรางวัลระดับชาติ เรื่อง     2.3 R03075 

4.23 จํานวนตําราที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ เรื่อง     2.3 R03076 

4.24 จํานวนหนังสือที่ใชในการขอผลงานวิชาการ
และผานการประเมินตําแหนงวิชาการแลว 

เรื่อง     2.3 R03077 

4.25 จํานวนหนังสือวิชาการที่ตีพิมพโดยมีผูตรวจ
อานที่ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  (peer 
review)  ภายใต เกณฑ เดี ยวกับการขอ
ตําแหนงวิชาการ และมีการเผยแพรตาม
ศูนยหนังสือทั่วไป 

เรื่อง     2.3 R03078 

4.26 จํานวนหนังสือที่ไดรับรางวัลระดับชาติ เรื่อง     2.3 R03079 

4.27 จํานวนหนังสือที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ เรื่อง     2.3 R03080 

4.28 จํานวนผลงานงานวิจัยของอาจารยประจํา 
ของมหาวิทยาลัยที่ ไดรับการตี พิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง     2.5 R03027 

4.29 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยประจํา ของ
มห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในลักษณะ
เปนบทคัดยอ/เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ/monograph 

เรื่อง     2.5 R03028 

4.30 จํานวนบทความวิจัยที่ ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เรื่อง     2.5 R03004 

4.31 จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่ไดรับอางอิงใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูล  

ชื่อเรื่อง     2.5 R03004 

 1) ระดับชาติ ชิ้นงาน     2.5 R03010 + 
R03011 

 2)  ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน     2.5 R03012 + 
R03013 

4.32 จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ชิ้นงาน     2.6 R03044 

1)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดสิทธิบัตร 

ชิ้นงาน     2.6 R03051 

- ระดับชาติ ชิ้นงาน     2.6 R03081 

- ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน     2.6 R03082 



 

 72

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล
ปงบประมาณ 

ตัวบงชี้ 
เลขรหัสขอมูล

ในตารางการ

จัดเก็บขอมูล 

online 
2551 2552 2553 สกอ. สมศ. 

2)  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

ชิ้นงาน     2.6 R03052 

- ระดับชาติ ชิ้นงาน     2.6 R03083 
- ระดับนานาชาติ ชิ้นงาน     2.6 R03084 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

5.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีอยูในแผน
บริการวิชาการ (ที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

    3.1, 3.2 S02001 

5.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บรร ลุ
วัตถุประสงคตามเกณฑ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    3.1 S02019 

5.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

โครงการ/
กิจกรรม 

    3.2 S02016 

5.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

    3.2 S02017 

5.5 จํานวนงานวิจัยที่เกิดจากผลของการบริการ
วิชาการ 

เรื่อง     3.2 S02018 

5.6 จํานวนตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายที่
กําหนดทั้งหมดในโครงการหรือกิจกรรมที่
อยูในแผนบริการวิชาการ (ที่ไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ) 

ตัวบงชี้     3.3 M01030 

5.7 จํานวนตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายใน
โครงการหรือกิจกรรมที่อยูในแผนบริการ
วิชาการ (ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการประจําคณะ) ที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้     3.3 M01031 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ(พัฒนา) 

ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/
กิจกรรม 

    4.1 C02001 

6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงความ
ตร ะหนั ก รู ถึ ง คุณค า แล ะสุ นทรี ย ะต อ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.1 C02020 

6.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ(พัฒนา) 
ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.1 C02021 

6.4 จํานวนโครงการ /กิจกรรมนักศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07056 

6.5 จํานวนโครงการ /กิจกรรมนักศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07001 

6.6 จํานวนโครงการ /กิจกรรมนักศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07055 

6.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่สงเสริมความเขาใจและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07006 
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6.8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สงเสริมความเขาใจและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07057 

6.9 
 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทองถ่ินและของชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07005 

6.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจ
และความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถ่ินและของชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07058 

6.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและ
ศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07007 

6.12 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจ
และศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07059 

 6.13 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือ
คานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07004 

6.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือ
คานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07060 

6.15 จํานวนโครงการ /กิจกรรมการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่แสดงวัฒนธรรมไทย 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07003 

6.16 จํานวนโครงการ /กิจกรรมการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่แสดงวัฒนธรรมไทย 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07061 

6.17 จํานวนโครงการ /กิจกรรมการนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ เ ป น ก า ร แ ส ด ง
ศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ  

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07002 

6.18 จํานวนโครงการ /กิจกรรมการนักศึกษา
ร ะ ดั บ บัณฑิ ต ศึ กษ าที่ เ ป น ก า ร แ สด ง
ศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ  

โครงการ/
กิจกรรม 

    4.2 E07062 

6.19 จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของโครงการสงเสริม
พัฒนาแล ะก า ร จั ด ก า ร อุ ต ส าหก ร รม
สรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้     4.3 M01032 

6.20 จํานวนตัวบงชี้ของโครงการสงเสริมพัฒนา
และการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบน
พ้ืนฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้     4.3 M01033 



 

 74

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อขอมูล หนวยนับ 

ขอมูล
ปงบประมาณ 

ตัวบงชี้ 
เลขรหัสขอมูล

ในตารางการ

จัดเก็บขอมูล 

online 
2551 2552 2553 สกอ. สมศ. 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

7.1 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานวิชาการ (พรอมแนบรายชื่อ) 

คน     5.3 (4) M03030 

7.2 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานวิธีการสอน (พรอมแนบรายชื่อ-ชวงเวลา-
วิธีการพัฒนา เชน รับการอบรม-ดูงาน-ฯลฯ) 

คน     5.3 (4) M03070 

7.3 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานการวัดผล (พรอมแนบรายชื่อ-ชวงเวลา-
วิธีการพัฒนา เชน รับการอบรม-ดูงาน-ฯลฯ) 

คน     5.3 (4) M03071 

7.4 จํานวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา
ดานจรรยาบรรณ (พรอมแนบรายชื่อ-ชวงเวลา-
วิธีการพัฒนา เชน รับการอบรม-ดูงาน-ฯลฯ) 

คน     5.3 (4) M03072 

7.5 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน     5.3 (5) M08073 

 1)  ดานการวิจัย คน     5.3 (5) R04001 + 
R04002 + 
R04003 + 
R04004 

2)  ดานวิชาการ คน     5.3 (5) M08074 

3)  ดานวิชาชีพ คน     5.3 (5) M08075 

7.6 อันดับที่ที่ไดรับการจัดอันดับ /ไดรับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพในระดับสากลใน
ระดับสถาบัน 

อับดับที่     5.5 M08076 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

- -       - 

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- -       - 

องคประกอบที่  10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

10.1 จํานวนอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3D 

คน    10.1(3)  E07080 

10.2 จํานวนนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D 

ชิ้น    10.1(5)  E07081 

10.3 จํานวนนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

ชิ้น    10.1(5)  E07082 

10.4 จํานวนนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา  3D ด านการส ง เสริม ใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

ชิ้น    10.1(5)  E07083 
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10.5 จํานวนนวัตกรรม ท่ีสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด 

ชิ้น    10.1(5)  E07084 

10.6 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม สนั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3D 

กิจกรรม    10.2  E07085 

10.7 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม สนั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
ส ถ า น ศึ ก ษ า  3D ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 

กิจกรรม    10.2  E07086 

10.8 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม สนั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา  3D ด านการส ง เสริม ใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

กิจกรรม    10.2  E07087 

10.9 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม สนั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด 

กิจกรรม    10.2  E07088 

10.10 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3D 

คน    10.2  E07089 

10.11 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย 

คน    10.2  E07090 

10.12 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 

คน    10.2  E07091 

10.13 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

คน    10.2  E07092 

10.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผล
โครงการ /กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D 

โครงการ/
กิจกรรม 

   10.2  E07093 

10.15 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ที่ไดรับการประเมินผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

   10.2  E07094 

10.16 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี
คุณธรรม  จริยธรรมและความเปนไทย 
ที่ไดรับการประเมินผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

   10.2  E07095 

10.17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด ที่ไดรับการประเมินผล 

โครงการ/
กิจกรรม 

   10.2  E07096 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

มี/ไมม ี    1) มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน/สวนงาน และไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

M01034 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 หรือ 

7 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 8 ขอ         2) มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน/สวนงานไปสู 

ทุกหนวยงานภายใน 
M01035 

    3) มีกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงาน
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

M01036 

    4) มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

M01037 

    5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ M01038  
        6)  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้งรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
M01039  
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        7) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน 
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานตอผูบริหารและ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณา 

M01040  

        8) มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงานไปปรับปรุงแผน 

กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป 

M01041  

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

2 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

มี/ไมม ี    1)  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และการดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

E01080 
 

เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 ค2 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการครบ 5 

ขอตามเกณฑทั่วไปและ
ครบถ วนตาม เกณฑ
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุม 

    2)  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

E01081 

     3) ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เ พื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (* สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548) 

E01082 
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    4)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํ ากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป 
ทุกหลักสูตร 

E01083 

    5)  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุก
ตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

E01084 

        6)  มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวาง
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

E01085 

        7)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

E01086 
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        8)  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 
และ ง) 

E01087  

3 2.4  ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

มี/ไมม ี    1)  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

M03073 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ   
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 
 

        2)  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

M03074 

        3)  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

M03075 

        4)  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

M03076  

        5)  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

M03077  

        6)  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

M03078  

        7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

M03079  
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4 2.5  หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ก า ร
เรียนรู 

มี/ไมม ี    1)  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8  FTES ตอเครื่อง 

E08032 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ     
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

       2)  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 

E08033 

        3)  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

E08034 

        4)  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอย
ในด าน ง านทะ เบี ยนนั กศึ กษาผ านร ะบบ เครื อข า ย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

E08035  

        5)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา 
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

E08036  

        6)  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอ
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E08037  

        7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความ
ตองการของผูรับบริการ 

E08038  
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5 2.6  ระบบและกลไกการจั ด 
การเรียนการสอน 

ม/ีไมม ี    1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

M07026 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ   
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    2)  ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนใน 
แตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

E01088 

        3)  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

E01089 

        4)  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน วยงานหรื อชุ มชนภายนอกเข ามามี ส วนร วม ใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

E02041  

        5)  มีการจัดการเรียนรูที่ พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

E01090  

        6)  มีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา และนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
โดยผลการประเมินเฉลี่ยตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

E02042 
 

 

        7)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

E02043  

6 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

มี/ไมม ี    1)  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร  

E06039 
 

เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

        2)  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

E06040 
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        3)  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

E08031 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม   ค1 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไปและ
ครบถ วนตาม เกณฑ
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุม 

        4)  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

E05140 

        5)  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 

E04204 

        6)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาศึกษา และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

E09018 

        7)  มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธและมีการนําไปตี พิมพ เผยแพร ในระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุม ง) 

E05141 

7 2.8  ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร รม ที่ จั ด ใ ห กั บ
นักศึกษา 

มี/ไมม ี    1)  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

E07063 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

       2)  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

E07064 

        3)  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

E07065  
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        4)  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดใน
ขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย รอยละ 
90 ของตัวบงชี ้

E07066  

        5)  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการ 
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

E07067  

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
8 3.1  ระบบและกลไกการให

คํ าปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร 

มี/ไมม ี    1)  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ 
ใชชีวิตแกนักศึกษา 

E08035 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

       2)  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  E08036 
       3)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษา 

E08037 
 

        4)  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  E08038 
        5)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา E08039 
        6)  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 

ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5 

E08040 
 

        7)  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 

E08041  

9 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

ม/ีไมม ี    1)  สถาบัน /สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

E07068 
 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

        2)  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

E07069 
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        3)  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 
2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้

E07070 

        - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

        4)  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

M07029  

        5)  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

E07030  

        6)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

E07031  

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

10 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มี/ไมม ี    1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน/ 
สวนงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

R01022 เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 
 

    2)  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ
การจัดการเรียนการสอน 

R01023 

    3)  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

R01024 

    4)  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/สวนงาน เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

R01025 
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    5)  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม 
อัตลักษณของสถาบัน/สวนงานอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

-  หองปฏิบัติการวิจัยหรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รกัษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

R01026  

        - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให
มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

  

        6)  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ
ขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

R01027  

        7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน/สวนงาน 

R01028  

        8)  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม 
เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2) 

R01029  

11 4.2  ระบบและกลไกจั ดการ
ความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

มี/ไมม ี    1)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

R01030 เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
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        2)  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
องคความรูที่ คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

R01031 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไปและ
ครบถ วนตาม เกณฑ
ม า ต ร ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม
เฉพาะกลุม 

        3)  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

R01032 

        4)  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกชุมชน 

R01033 

        5)  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

R01034 

        6)  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

R01035 

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

12 5.1  ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

มี/ไมม ี    1)  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

S01022 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

       2)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ 
การเรียนการสอน 

S01023 

        3)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย S01024 
        4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการ บูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

S01025 

        5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

S01026 
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13 5.2  กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม 

มี/ไมม ี    1)  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทาง และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน/สวนงาน 

S03044 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

        2)  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

S03045 

        3)  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม 

S03046  

        4)  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

S03047  

        5)  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน/สวนงานและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

S03048  

14  3.1 ระดับความสําเร็จของการ
บรร ลุ วัต ถุประสงคตาม
แผนงานบริการวิชาการแก
สังคม 

มี/ไมม ี    ประเด็นการพิจารณา 

1)  มีแผนบริการวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน/
คณะกรรมการประจําสวนงาน 

 
S01027 

เกณฑการใหคะแนน 

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

    2)  มีการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการอยางครบครัน S01028 

    3.  มีการติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 

S01029 

    4.  โครงการหรือกิจกรรมรอยละ 50-79 บรรลุวัตถุประสงค 
ตามเกณฑ* 

S01030 

    5.  โครงการหรือกิจกรรมรอยละ 80-100 บรรลุวัตถุประสงค 
ตามเกณฑ* 

S01031 
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        * ตองดําเนินการครบทุกขอดังนี้ 
1)  บรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในโครงการหรือกิจกรรม 

  

        2)  จํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนที่กําหนดในโครงการหรือ
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

  

        3)  คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 (ผูตอบไมต่ํากวารอยละ 75 ของผูเขารวม
โครงการ) 

  

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
15 6.1  ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มี/ไมม ี    1)  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
C01016 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 

       2)  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01017 

        3)  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

C01018 

        4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

C01019 

        5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

C01020  

        6)  มีการกํ าหนดหรื อสร า งมาตรฐานด านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

C01021  
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16  4.1 ระดับความสําเร็จของระบบ
และกลไกในการสงเสริม
และสนับสนุนใหศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ ง
ข อ ง ชี วิ ต ใ น ส ถ า บั น / 
สวนงาน 

มี/ไมม ี    ประเด็นการพิจารณา 
1)  มีนโยบาย แผนงาน ระบบและกลไกในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
สถาบัน/สวนงาน 

 
C01022 

เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 

    2)  มีโครงสรางหรือกิจกรรมที่ปลูกฝงความตระหนักรูถึง
คุณคา และสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

C01023 

    3)  มีโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝง วัฒนธรรมที่พึงประสงค 
หรือโครงการจัดการกับวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคของสังคม  

C01024 

    4)  โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ 50-79 C01025 

    5)  โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ 80-100 C01026 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

17 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบัน/
คณะกรรมการประจําสวน
งานและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน/สวนงาน 

มี/ไมม ี    1)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

M02038 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

       2)  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน/สวนงาน 

M02039 

        3)  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน/สวนงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/สวนงาน 

M02040  

        4)  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน/สวนงานมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

M02041  
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        5)  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน/สวนงานเต็มตามศักยภาพ 

M02042  

        6)  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบัน/สวนงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

M02043  

        7)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบัน/สวนงานและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

M02044  

18 7.2  การพัฒนาสถาบัน/สวนงาน
สูสถาบันเรียนรู 

มี/ไมม ี    1)  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน/สวนงานอยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

M06017 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

        2)  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

M06018 

    3)  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

M06019  
    

        4)  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

M06020  

        5)  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน
หรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

M06021  
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19 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

มี/ไมม ี    1)  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) M05018 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

       2)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน/สวนงาน โดยอยางนอยตองครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

M05019 

        3)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ M05020 
        4)  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
M05021  

        5)  มีการส งขอมูลผานระบบเครือข ายของหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

M05022  

20 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง มี/ไมม ี    1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถาบัน /สวนงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

M02045 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

หมายเหตุ :  คะแนนการประเมินจะเทากับ 
0 หากพบวาเกิดเหตุรายแรงขึ้นภายใน
สถาบัน/สวนงานในรอบปการประเมิน ที่
สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัย
ของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ
ชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคง
ทางการเงินของสถาบัน /สวนงาน อัน
เนื่องมาจากความบกพรองของสถาบัน/
สวนงานในการควบคุม หรือจัดการความ
เสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

        2)  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน 
จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน/สวนงาน 
-  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

M02046 
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        - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน/สวนงาน 

  

        3)  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

M02047  

        4)  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน 

M02048  

        5)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน M02049  
21  5.1 ระดับความสําเร็จในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ข อ ง ส ภ า ส ถ า บั น /
คณะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า 
สวนงาน 

มี/ไมม ี    ประเด็นการพิจารณา 
1)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

M02050 เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ 

    2)  สภา/คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูบริหารกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา/สวนงาน 

M02051 
 

    3)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

M02052 

    4)  มีผลการกํากับติดตามประเมินอธิการบดีหรือผูบริหาร
สูงสุด/ผูบริหารอยางนอย 2 ครั้งในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

M02053 
 

    5)  สภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูบริหาร
ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบัน/
สวนงานดําเนินงานภายใตธรรมาภิบาล ครบถวนทุกประเด็น 

M02054 
 

    6)  มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน และกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการประจํา
สวนงาน/ผูบริหารสถาบัน/สวนงานแตละคน ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดลวงหนา 

M02055 
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22  5.2 ระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ข อ ง ผู บ ริ ห า รส ถ า บั น / 
สวนงาน 

มี/ไมม ี    ประเด็นการพิจารณา 
1)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด (หมายรวมถึง มติสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจํา
สวนงาน ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติ ของหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ) 

M02056 เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ         2)  ผูบริหารกํ าหนดวิ สัยทัศน  ทิศทาง  นโยบายของ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน ใหความเห็นชอบ 

M02057 

        3)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

M02058  

        4)  มีผลการกํากับติดตามประเมินผูบริหารอยางนอยปละ 1ครั้ง M02059  

        5) ผูบริหารสถาบัน/สวนงานดําเนินงานภายใตหลักธรรมา-
ภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบัน/สวนงานดําเนินงานภายใต 
ธรรมาภิบาล ครบถวนทุกประเด็น 

M02060  

        6)  มีการประเมินตนเองของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน M02061  

23  5.5 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

ไดรับ/ 
ไมไดรับ 

   ไดรับการจัดอันดับ/ไดรับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพใน
ระดับสากลในระดับสถาบัน 

M08076 เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 ไดรับการจัดอันดับจาก
สถาบันจัดอันดับที่อยูนอกกรอบ
มาตรฐานที่กําหนด 

          คะแนน 2  ไดรับการจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกใน
ระดับสถาบันหรือสาขาวิชา/คณะวิชา 
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          คะแนน 3  ไดรับการจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
หรือไดรับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบัน
และอยางนอย 1 สาขาวิชา/คณะวิชา 
คะแนน 4  ไดรับการจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก
หรือไดรับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบัน
และอยางนอย 2 สาขาวิชา/คณะวิชา 
คะแนน 5  ไดรับการจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือ
ไดรับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ 
ในระดับสถาบันและอย างนอย 3 
สาขาวิชา/คณะวิชา 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
24 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
มี/ไมม ี    1)  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบัน/สวนงาน 
M04051 คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 

คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 
3 ขอ 

คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ 

คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

       2)  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

M04052 

   3)  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานใน
แตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/สวนงานและบุคลากร 

M04053 

        4)  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภาสถาบัน /คณะกรรมการประจําสวนงาน 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

M04054 
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        5)  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/
สวนงานอยางตอเนื่อง 

M04055  

        6)  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ 
ที่สถาบัน/สวนงานกําหนด 

M04056  

        7)  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

M04057  

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

25 9.1  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

มี/ไมม ี    1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน/สวนงาน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

M07027 
 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 หรือ 6 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 7 หรือ 

8  ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 9 ขอ 

        2)  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/สวนงาน 

M07028 

        3)  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน/
สวนงาน 

M07029  

        4)  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ พรอมนํามาปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

M07030  
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        5)  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

M07031  

        6)  มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

M07032  
 

        7)  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

M07033  

        8)  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

M07034  

        9)  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้นและใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน 

M07035  

26  6.2 ระดับความสําเร็จในการนํา
ผลการประเมินไปใชพัฒนา
คุณภาพสถาบัน/สวนงาน 

มี/ไมม ี    ประเด็นการพิจารณา 
1)  มีมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งระดับสถาบัน/สวนงาน และ
หลักสูตรที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งแสดงอัตลักษณของสถาบัน/สวนงาน 

M07036 เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ 

        2)  มีรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน/สวนงานที่
ถูกตอง เชื่อถือได เปนประจําทุกปโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน 

M07037 

        3)  มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสืบเนื่องจากผลประเมิน
คุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอก โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน 

M07038  
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        4) มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพเนื่องจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปสูการปฏิบัติควบคูกับการประกันคุณภาพภายใน 

M07039  

        5) มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และพัฒนาการบริหาร 
อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

M07040  

        6) มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพและนํา
ผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน/สวนงาน  

M07041  

27  6.3 ประสิทธิผลและผลลัพธ
ของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มี/ไมม ี    ประเด็นการพิจารณา 
1)  มีการประเมินผลจากการใชระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

M07042 เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 

        2)  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

M07043 

        3)  มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงผลการจัด
การศึกษาของคณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสงผล
ในทางที่ดีขึ้น (ผลการเปลี่ยนแปลงตองมีอยางนอยกึ่งหนึ่ง
ของขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

M07044 

        4)  มีการยกยองหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จจากการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนแบบอยาง
แกหนวยงานอื่น คณะวิชาอื่นได (ไมเกิน 3 ปยอนหลัง) 

M07045  

        5)  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สถาบัน/สวนงาน
พัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิง
ของหนวยงาน/คณะวิชา/สถาบันอื่นๆ 

M07046  
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องคประกอบที่ 10  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

28 10.1  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

มี/ไมม ี    1) วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบุคคล 

E07072 เกณฑการประเมิน 
1 คะแนน มีการดําเนินการ 1 ขอ 
2 คะแนน มีการดําเนินการ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการดําเนินการครบ  

ทั้ง 5 ขอ 
 
 

   2) จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

E07073 

   3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองค
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

E07074 

   4) ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

E07075 

   5) กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 
3 ดี (3D) 

E07076 

29 10.2  ผลที่ เกิดกับผู เ รี ยนตาม
น โ ยบ า ย  3  ดี  ( 3 D) มี
ความรู เจตนคติ ตลอดจน
พฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

มี/ไมม ี    1) มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 1 ดาน 

E07077 เกณฑการประเมิน 
1 คะแนน มีการดําเนินการขอ 1 
2 คะแนน มีการดําเนินการขอ 2 
3 คะแนน มีการดําเนินการขอ 3 

   2) มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 2 ดาน 

E07078 

   3) มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ครบทั้ง 3 ดาน 3 ดาน 

E07079 

 

หมายเหตุ :  สถาบนั หมายถึง “มหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย” หรือ “มีการดําเนินงานในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย” 
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สวนท่ี 5 

นิยามศัพท 
 

คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

กลไก (Mechanism)
 

ส่ิงที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  
มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

เกณฑ (Criteria) ระดับที่กําหนดคาไวเพ่ือแสดงถึงขอบเขตการยอมรับ 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดเปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอง
เนนใหผูเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและ
การประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ  

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยสะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทํา
โครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

การเรียนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
(Student- Centered 
Learning) 

การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดวยรูปแบบการศึกษา  
ที่หลากหลาย อาทิ interactive learning, การฝกปฏิบัติ, การออกภาคสนาม  
โดยคํานึงถึงความจําเปนที่แทจริงของความรูที่ผูเรียนพึงไดรับ  เพ่ือยกระดับ  
ศักยภาพของนักศึกษาทุกคนใหสูงสุด 

การเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(Learning Centered 
Education) 

การเขาใจความตองการและความแตกตางในการเรียนรูของนักศึกษา  และแปลง
ความตองการนี้เปนเนื้อหาวิชาและหลักสูตรที่เหมาะสม  คาดการณถึงการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานและทิศทางการศึกษา  คณาจารยตองเขาใจถึง
ความแตกตางและขอจํากัดในการเรียนรูของนักศึกษาตางกลุม เนนการเรียนรูที่ม ี  
สวนรวม กระบวนการประเมินผลที่นอกจากจะประเมินความกาวหนาของนักศึกษา
แตละคนแลวตองสามารถวัดผลการเรียนรูและทักษะตามมาตรฐานที่กําหนด  
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตามการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความรูใหมๆ 

กลยุทธ/ยุทธศาสตร 
(Strategy) 

1. แนวทางหรือวิธีทํางานที่ดีที่สุด เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภารกิจและ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว 

2. กลยุทธ วิธีการดําเนินการที่เปนขั้นตอน ที่องคกรจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงค โดยกลยุทธนี้จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแหง
ความสําเร็จ (critical success factors) เปนสําคัญ กลาวคือ ตองพิจารณา
วาในการที่จะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่งๆ นั้น มีปจจัยใดบางที่มีผลตอ
ความสําเร็จ และเราจําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดนั้นได 

การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

มาตรการ แนวปฏิบัติ เทคนิค หรือกิจกรรมที่หนวยงานจัดใหมีขึ้นเพ่ือกํากับการ
ดําเนินงานดานตางๆ ใหมีคุณภาพเปนไปตามระบบและมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไว 
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คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

การนําไปใชประโยชน
ระดับชาต ิ

การนําไปใชประโยชนนอกสถาบันโดยหนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทา  
ขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐ  
และเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทยไมวา
ผลงานจะเกิดขึ้นในปใดก็ตามหากนํามาใชประโยชนในปนั้นสามารถนํามานับได  
แตการนับจะไมนับซ้ํา 

การจัดการเชงิกลยุทธ
(Strategic 
Management) 
  
 
 
 
 
  

1) การกําหนดทิศทาง ภารกิจ  และกลยุทธการดําเนินงานขององคกร  
ใหชัดเจน  และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ใน
สภาพแวดลอม 
 การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนตางๆ ขององคกรใหสามารถนํา  
กลยุทธที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
  การติดตามกํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ  
เพ่ือเรียนรูผลความกาวหนา ตลอดจนปญหา อุปสรรคตางๆ เพ่ือนําไป
แกไขปรับปรุงตอไป 

2)   ศาสตรและศิลปในการดําเนินการในสามกิจกรรมที่ เกี่ยวของกัน คือ  
การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
(strategic implementation) และการควบคุม และประเมินผลกลยุทธ 
(strategic control and evaluation) 

การจัดการความรู 
(Knowledge 
Management) 

1) การจัดการเพื่อเอื้อใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณ  
ของบุคคลตางๆ ในองคกรอยางเปนระบบ พัฒนาใหเกิดนวัตกรรม ทําใหมี
ขอไดเปรียบในความสามารถทางการแขงขันได 

2) การดําเนินการใหงานมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  โดยมีการสรางและใชความรู
เพ่ิมขึ้น เปนการดําเนินการกับความรูในสวนที่เกี่ยวของกับงาน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูภายในทีมงาน นําความรูมาใชประโยชนผาน 

 Capture   คนหา, ควา  
 Create  สราง 
 Distill  กล่ันกรองหรือตกผลึก 
 Share  แลกเปล่ียน 
 Use  ประยุกตใช 
 Leverage ยกระดับ 

การตลาด 
(Marketing) 

1) รูปแบบที่ทําหนาที่ของการสรางสรรค การสงเสริม และการสงมอบสินคาและ
บริการใหแกลูกคาและธุรกิจ  

 2) แนวคิดและแนวปฏิบัติในการนําเสนอ  การโฆษณาเผยแพร และการขาย
หรือใหบริการ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในระดับสูง 
(Marketing :  - n. the theory and practice of presenting, advertising and 
selling things : purpose effective /high-powered marketing strategies.) 

การติดตาม 
(Monitoring)  

กระบวนการศึกษาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  
ของงาน /โครงการ /กิจกรรม  เ พ่ือ เปนขอมูลประกอบการประสานงาน  
ใหขอเสนอแนะการปรับงาน โครงการ/กิจกรรม 
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การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา 

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  
(Strategic 
Implementation)  

กําหนดเปาหมายการดําเนินการ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
การปรับปรุง พัฒนาองคกร เชน ในดานโครงสราง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 
วัฒนธรรมองคกร และปจจัยการบริการตางๆ ในองคกร 

การประเมินคุณภาพ
(Quality Evaluation)  

กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถาบันวา สงผลตอ
คุณภาพตามดัชนีบงชี้ 

การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก 

การประเมินผล 
(Evaluate) 

1) กระบวนการศึกษาผลการดําเนินงานที่สะทอนใหเห็นผลสัมฤทธิ์ ปญหา
อุปสรรค และผลกระทบของการดําเนินงานตามแผน/นโยบาย เปนขอมูล
ประกอบการปรับแผน/ปรับการดําเนินงาน 

 2) กระบวนการปฏิบัติเพ่ือพิสูจนทราบ หรือวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติ  
ทางคุณภาพ สมรรถนะ หรือการใชงานของสิ่งใดๆ เทียบกับขอกําหนดการ  
ใชสอยที่กําหนดไวในส่ิงนั้น 

การประกันคณุภาพ 
(Quality Assurance) 

การระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

การประกันคณุภาพ
การศึกษา  
(Education Quality 
Assurance) 

1) การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน  
ในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีบงชี้ที่กําหนด  เพ่ือเปนหลักประกัน
แกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดมั่นใจวาสถาบันนั้นๆ สามารถให
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2) การดําเนินการใดๆ อยางเปนระบบของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให
ความมั่นใจแกผูรับบริการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของวา สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงาน ตามปณิธาน และภารกิจของตนอยางมีคุณภาพ 

การประชาสัมพันธแบบ
บูรณาการ (Integrated 
Public Relations) 

การประชาสัมพันธ โดยใชกลยุทธหลากรูปแบบที่มีกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการดําเนินงานอยางสอดคลองกันในชวงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 
เชน กลยุทธประชาสัมพันธการตลาด (Marking Public Relations-MPR) กลยุทธ
ประชาสัมพันธองคกร (Corporate Public Relations-CPR) กลยุทธประชาสัมพันธ
โฆษณา (Advertising Public Relations-APR) และการสื่อสารองคกร 
(Communication) เปนตน 
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การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสราง  
การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

การวัดผลการดําเนินงาน 
(Operation Assessment) 

การประเมินผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธที่ เกิดขึ้น ในดานความประหยัด  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน 

การวิจัย  
(Research) 

การคนควาโดยการทดลอง สํารวจ หรือการศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อใหได
ขอมูล ความรู รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการตางๆ  อันจะสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนทาง เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเปนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ ตอไป 

การอุทธรณ  
(Appeal) 

การยกขึ้น การรื้อขึ้น การเคลื่อนที่ การเสนอ การนํามาให รองเรียน รองทุกข 

กิจกรรมนักศกึษา กิจกรรม/โครงการ ของงานกิจการนักศึกษาที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการสรางเสริม
ประสบการณการเรียนรูใหแกนักศึกษา  โดยใหเขาไปมีสวนรวมในชมรมวิชาการ
ตางๆ เชน ชมรมกีฬา ชมรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

ขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ที่อาจอยูในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ตัวหนังสือ แสง สี เสียง 
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส  ภาพ วัตถุ หรือ หลายๆ อยางผสมผสานกัน ซึ่งขอมูล  
ที่ดีจะตองตรงกับความตองการของผูใช 

เครือขายความรวมมือ การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ  
เขาดวยกันอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใด
รวมกัน โดยที่แตละหนวยยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนอยูตอไปโดยไมสูญเสีย
เอกลักษณและปรัชญาของตน การเชื่อมโยงนี้อาจเปนไปในรูปแบบการรวมตัวกัน
อยางหลวมๆ  เฉพาะกิจตามความจําเปน  หรือเปนระบบที่มี โครงสราง
ความสัมพันธอยางชัดเจน 

โครงสรางองคกร 
(Organization 
Structure) 

ระบบการติดตอส่ือสาร และอํานาจบังคับบัญชาที่เชื่อมตอคนและกลุมคนเขา
ดวยกัน  เ พ่ือทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมายองคกร  ลักษณะที่ สําคัญ
ประกอบดวยการแบงงานกันทํา และการประสานงานการปฏิบัติเขาดวยกัน 

ครู  
(Teacher, Master) 

บุคคลที่ เปนที่ รู จักของสังคม  และเปนผูอบรมส่ังสอน ผูถายทอดความรู  
ผูสรางสรรค ภูมิปญญา  และพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูความเจริญรุงเรือง
ของสังคมและประเทศชาติ 

ควบคุม  
(Control) 

การกระทําในทางปองกัน หรือกํากับดูแลสถานการณแวดลอม  หรือสภาวะ
แวดลอมของกระบวนการ เพ่ือมิใหเกิดความไมสอดคลองใดๆ  ขึ้นภายใน
กระบวนการที่เปนเปาหมายนั้น 

ความเปนระบบ 
(Systematic) 

แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไวเปนลําดับ สามารถทําซ้ําไดและมีการใชขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบ
หากมีการประเมิน การปรับปรุ และการแบงปนจนสงผลใหแนวทางนั้นมีความ
สมบูรณย่ิงขึ้น  
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ความไมพึงพอใจ 
(Unsatisfaction) 

ความรู สึกและทัศนคติอันเกิดจากประสบการณของลูกคา ที่ไมไดรับการ  
ตอบสนองจากองคกรตามสิ่งที่คาดหวังไว หรือตามความตองการ 

ความคิดสรางสรรค 
(Creativity) 
 

1) ลักษณะของความคิดที่ประกอบดวย อารมณ ความรูสึก และการรับรู  
เขาใจ เชิงเหตุผล จึงเกี่ยวของกันทั้งทางศิลปะและวิทยาศาสตร ในเชิง
รูปธรรม  จะเนนถึงการรูการเขาใจบนพื้นฐานของขอเท็จจริ งของ
ปรากฏการณที่เปนไปโดยธรรมชาติ ในเชิงนามธรรม จะเนนตอบสนอง
ความรูสึก อารมณ ความพอใจ ประสบการณ หรือความสามารถเฉพาะตัว
ของผูคิด โดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริง เพ่ือการอธิบายเปนสําคัญ เนนผลผลิต
ที่ปรากฏ ในการตอบสนองทางอารมณ และความรูสึกรวมกันมากกวา
ขบวนการของการสรางสรรคนั้น 

2) ความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวของกับการแกปญหา จะตองเปนกรณีที่มีการ
จินตนาการ หรือคาดการณของปญหาเปนการลวงหนา รวมทั้งการเสนอ
วิธีการแกปญหา หรือการหาคําตอบที่ไมเปนลักษณะธรรมดาอยางปกต ิ 
ที่เคยกระทํามาแลว ผูแกปญหาเชิงสรางสรรค มักกระทําใหเกิดผลงานที่มี
คุณคาเกินความตองการ และประโยชนขั้นพ้ืนฐานของสิ่งกระทํา และคิดเสมอ 

 3) ลักษณะของความคิดสรางสรรค  ไมวาทางศิลปะหรือวิทยาศาสตร 
จําเปนตองใชความรูเดิมหรือประสบการณเกาๆ  มาใชในเหตุการณใหม  
หรือปจจุบัน จนสรางผลผลิตที่เปนความรู  หรือประสบการณใหมเกิดขึ้น  
ตอตนเอง และผูอ่ืนที่ไมเคยประสบมากอน 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ และดาน
กายภาพของลูกคาใหบรรลุวัตถุประสงคที่คาดหวัง 

ความรูอยางรอบดาน
(Well-rounded 
Education) 

การมุงพัฒนา (ใหนักศึกษาหรือบุคลากร) เปนผูที่มีความรอบรูในศาสตรและศิลป
ตางๆ อยางกวางขวาง สมความเปนบัณฑิต ซึ่งมิใชเปนความรูในเฉพาะ
สาขาวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญหรือศึกษาเทานั้น แตควรเปนคนที่สามารถรูจักการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และมีพัฒนาการความเปนคนที่สมบูรณ 

คุณคา (Value) ส่ิงที่มีประโยชนหรือมีมูลคาสูง 

คุณธรรม (Virtue) สภาพคุณงามความดี 

คุณภาพ  
(Quality) 

ในแง product-based : คุณสมบัติเฉพาะที่สามารถวัดไดของสินคา 
ในแง user-based : ผลิตภัณฑ/บริการ ที่ถูกใจ สนองความประสงค และเปน

ความตองการของลูกคาอยางมาก 
ในแง value-based : ผลิตภัณฑ/บริการ ที่สนองความตองการของลูกคาใน

ราคา ที่เหมาะสม 

คุณภาพการศกึษา 
(Education Quality) 

คุณลักษณะที่ พึงประสงคตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ  ตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน 

คุณภาพชีวิต  
(Quality of Life) 

สภาพที่คนสามารถบรรลุถึงความสุข ความพอใจ และมีความเปนอยูที่ดี  
ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงปจจัยสําคัญ ดังตอไปนี้คือ  
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คุณภาพชีวิต  
(Quality of Life) 
(ตอ) 

1. สุขภาพอนามัย  
2. การทํางาน   
3. รายได   
4. ความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน  
5. สภาพสิ่งแวดลอมทั้งในเมืองและชนบทที่ใหความพึงพอใจ   
6. การพัฒนาทางจริยธรรม   
7. ความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน   
8. โอกาสในการไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

คูแขง  
(Competitor) 

ฝายตรงกันขาม โดยอาจจะเปนผูซื้อหรือผูขายสินคาหรือบริการในตลาดเดียวกัน 

งานวิจัย กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา  หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม  
ตลอดจนถึง การประดิษฐคิดคน ที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือ
ผลงานแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ
หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสราง  
องคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ  
ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

จรรยาบรรณ  
(Code of Conduct) 

ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือ
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก  อาจเขียนเปน  
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 

จริยธรรม  
(Ethics) 

การครองตนและประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง ดีงามเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย
และคุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน เพ่ือใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

จุดมุงหมาย  
(Goal) 

ขอความที่แสดงถึงผลสําเร็จที่ตองการให เกิดขึ้นภายหลังจากการบรรลุ  
วัตถุประสงค 

ชุมชน  
(Community) 

1) ถ่ินฐานที่อยูของกลุมคน ถ่ินฐานนี้มีพ้ืนที่อางอิงได และกลุมคนนี้มีการ  
อยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอส่ือสาร รวมมือและพ่ึงพา
อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาประจําถ่ิน มีจิตวิญญาณและความ
ผูกพันอยูกับพ้ืนที่แหงนั้น อยูภายใตการปกครองเดียวกัน 

 2) หมูชน  กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคม  ขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน 

ชุมชนแนวปฏบัิติ 
(Community of 
Practices–CoPs) 

การรวมกลุมบุคลากรที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองคกร ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีย่ิงขึ้น
อยางตอเนื่อง 
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ฐานขอมูล การรวบรวมขอมูลที่สัมพันธกัน และกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ  
การจัดเก็บในลักษณะฐานขอมูลนั้นจะจัดเก็บไวที่สวนกลาง ทั้งนี้เพ่ือใหผูใช
หลายๆ หนวยงานในองคการ สามารถเรียกใชขอมูลที่จัดเก็บไวไดตามความ
ตองการของแตละหนวยงาน ซึ่งอาจจะถูกเรียกใชไดเสมอๆ เปนขอมูลที่ใชประจํา 

ฐานขอมูลสารสนเทศ
(Information 
Database) 

ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และถูกรวบรวมไวเปนหลักฐาน สําหรับการสืบคน
ขอมูล 

ดัชนีบงชี้คณุภาพ 
(Quality Index) 

ลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพ 

ตนทุน  
(Cost) 

ทรัพยากรหรืองบประมาณ (Inputs) ซึ่งไดแกคาใชจายทั้งหมด (Expenses) ที่ใช
ในกระบวนการ กิจกรรมตางๆ (Process) เพ่ือกอใหเกิดผลผลิต (Outputs) 

ตนทุนตอหนวย  
(Unit Cost) 

ตนทุนรวมของผลผลิตตอปริมาณผลผลิต 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ 
(Indicator) 

1) เครื่องมือที่ใชวัด และประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลเปนขอมูลในรูปตัวเลขเพ่ือสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางานตางๆ  ทั้งในสวนกระบวนการและผลลัพธ   สวน “ตัววัด
ความสําเร็จที่สําคัญ (Key Performance Indicator-KPI)” เปนเครื่องมือที่ใช
วัด และประเมินผลการดําเนินงานขององคกรเฉพาะดานที่สําคัญๆ (อาจ
พิจารณาจากผลลัพธที่สําคัญ ขององคกร และ/หรือ ปจจัยที่สงผลสําคัญตอ
ความสําเร็จ) 

 2) ตัวบงชี้สภาพการบรรลุเปาหมาย ทั้งในระดับผลผลิต หรือผลลัพธ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information 
Technology)  

1) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ การประมวลผล การนําเสนอในรูปแบบ
ตางๆ ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคมนาคม และบุคลากร
หรือเทคโนโลยีที่นํามาใชจัดการระบบสารสนเทศ 

2) การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบสารสนเทศ ต้ังแต
กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ เพ่ือชวยใหได
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจประกอบดวย 
1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน 

อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมตางๆ รวมทั้งซอฟทแวรทั้งแบบสําเร็จรูป
และแบบพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในงานเฉพาะดาน ซึ่งเครื่องมือเหลานี้จัดเปน
เครื่องมือทันสมัย และใชเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 

2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน เพ่ือ
รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป เชน การจัดเก็บ
ขอมูลในลักษณะของฐานขอมูล เปนตน 

ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource) 

ทรัพยสินอันเกิดจากคุณคา (value) ในตัวผูปฏิบัติงานขององคกร/หนวยงาน 
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ทักษะ (Skill) ความชํานาญ ความสามารถ 

ทักษะชีวิต  
(Life Skills) 

การพัฒนา (ใหนักศึกษาหรือบุคลากร) มีความสามารถหรือมีศิลปะในการใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข รูจักการทํางานรวมกันเปนทีม รูจักการประพฤติ
ปฏิบัติตนสมวัย รูจักการสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนตน 

นโยบาย  
(Policy) 

ขอความที่ระบุเปนแนวทาง (Guideline) กวางๆ ในการดําเนินงาน 

นวัตกรรม   
(Innovation) 

ส่ิงใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจ
และสังคม เปนส่ิงใหมในกระบวนการปฏิบัติงานหรือผลผลิต ซึ่งส่ิงใหมเหลานี้
อาจจะยังไมเคยมีใครทํามากอน (Breakthrough Innovation) หรือเปนส่ิงใหมที่มี
การทําแลวที่ภายนอกหนวยงาน แตทางหนวยงานยังไมเคยทํา (Incremental 
Innovation) เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลตอกลยุทธของคณะ/
สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

แนวทางการปฏิบัติงานท่ี
เปนเลิศ (Best Practice) 

กระบวนการ/ วิธีการ / วิธีปฏิบัติ ซึ่งเปนการปฏิบัติงานที่มีระบบ  สนองตอ  
กลยุทธและนโยบายของคณะ/สถาบัน และมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  เปนนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกัน
กับหนวยงานอื่นได  เปนตัวอยางใหกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
จนเปนมาตรฐานการทํางาน   

บรรยากาศ 
(Atmosphere) 

สภาพโดยรวม หรือความรูสึก หรือส่ิงที่อยูรอบๆ ตัว 

บริการวิชาการ 1) การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในสถานะที่เปนที่พ่ึงของชุมชน ซึ่งมี
รูปแบบไดอยางหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
สถาบันเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุม  
หรือสัมมนาวิชาการ  ทํางานวิชาการเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะ
สังคม  การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว  
สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
ของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช
ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย  สรางเครือขายกับองคกรตางๆ ซึ่งเปนแหลงงาน
ของนักศึกษา และเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการ
วิชาการดวย  

 2) การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่ เปนที่ พ่ึงของชุมชน  
หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ ใดๆ ที่มีผลตอการ
พัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการ หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความ
เขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการ  
ที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการแบบใหเปลา 

บริหารจัดการ 
(Management) 

กิจกรรมที่มีความสอดคลองประสานกัน เพ่ือการอํานวยการและการควบคุม
องคกร  
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บูรณาการ  
(Integrate) 

การประสานกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากร การปฏิบัติงาน ผลลัพธ การวิเคราะห และการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน
เปาประสงคหลักของทั้งองคกร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อ
องคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการดําเนินงาน มีการดําเนินงานที่
เชื่อมตอกันอยางสมบูรณ 

เปาหมาย  
(Target) 

จุดมุงที่องค กรตองการบรรลุ เพ่ือพัฒนาไปสูวิสัยทัศน 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

เปนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย หรือไดผลลัพธตามที่ตองการ ซึ่งจะวัดจาก
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

เปนการวัดความสามารถในการดําเนินงานใหถึงเปาหมาย โดยใชทรัพยากร 
(resources) และแรงพยายาม (efforts) อยางคุมคา ซึ่งจะวัดดวยอัตราสวนของ
ผลผลิต (outputs) ตอปจจัยนําเขา (inputs)  

แผนกลยุทธ  
(Strategic Plan) 
 
 

 แผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององคกร สําหรับใชเปน
เครื่องมือในการประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในสวนตางๆ ของ
องคกรใหเปนไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่สอดคลองกัน 
 เอกสารที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหสภาพการณภายนอก และภายใน
องคกรเพ่ือคาดคะเนแนวโนมของสถานการณ  และกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ขององคกรใหสอดคลองเหมาะสมกับแนวโนมของสถานการณดังกลาว 
 การวางแผน แผนท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะหเชิงกลยุทธ และการกําหนด  
กลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธที่จะนําไปสู  
การบรรลุวิสัยทัศน 

แผนงาน 
(Plan, Program) 

กลุมของโครงการหลายๆ โครงการที่มีวัตถุประสงครวมกัน 

ผลการวิจัย (Research 
Result) 

ผลที่ไดจากการวิจัย ไดแก ขอมูล/ความรูในรูปของรายงาน งานตีพิมพ รวมทั้ง
การพัฒนา ผลิตภัณฑและกระบวนการตางๆ ที่ไดรับการตรวจสอบแลว 

ผลผลิต 
(Output) 

ส่ิงของตางๆ หรือผลิตภัณฑที่ ถูกผลิตขึ้นมา เปนผลลัพธของกิจกรรมหรือ
กระบวนการ 

ผลผลิตทางการศึกษา
(Education Output) 

ผลการดําเนินการตามภารกิจหลัก ประกอบดวยการผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอื่นๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ผลที่ เกิดขึ้ น  ผลกระทบ  หรือผลตอเนื่ องจากผลผลิตที่ มีตอชุมชนหรือ  
สภาพแวดลอม 

ผูนํา ผูนําขององคกรนั้นๆ โดย 
-   ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  
-   ในหน วยงานระดับคณะ  หมายถึ ง  คณบดี  ผู อํ านวยการ  รองคณบดี  

รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/ศูนย  
- ในหนวยงานระดับกอง  หมายถึง  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี   และ

ผูอํานวยการกอง 
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ผูนําระดับสูง (Senior 
Leaders) 
 

กลุมบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองคการโดยรวม ผูนําระดับสูง
รวมถึงอธิการบดี คณบดี คณะผูบริหาร และหัวหนาภาควิชา ในหลายสถาบัน
ผูนําระดับสูงหมายถึง ผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบันและผูที่รายงานโดยตรงตอ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันนั้น  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) 

บุคคลหรือกลุมที่มีผลประโยชนไดเสียรวมกันขององคกร เชน รัฐบาล สังคม  
ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง บิดา-มารดา เปนตน 

พฤติกรรมการใหบริการท่ี
เปนเลิศ (Excellent 
Service Behavior) 

รูปแบบของมนุษยสัมพันธ (กิริยามารยาท ความกระตือรือรน ความมีน้ําใจ  
การพูดจา สีหนาทาทาง) ที่ผูใหบริการแสดงตอผูรับบริการ ตลอดจนกระบวนการ
ของบริการ เพ่ือทําใหภาพรวมของคุณภาพบริการเปนไปอยางสมบูรณ 

พัฒนา (Development) ปรับ เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

พันธกิจ  
(Mission) 

1) ภารกิจหลักขององคกร และภารกิจที่องคกรตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ 
วิสัยทัศน 

2) การระบุบทบาท ภารกิจหลัก และวัตถุประสงคขององคกรที่รวมถึงความ
แข็งแกรง ความชํานาญพิเศษ หรือจุดเดน  

ภาพลักษณ  
(Image) 

1) ความประทับใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตอองคกร สถาบัน บุคคล กลุม
บุคคล ซึ่งความประทับใจดังกลาวนี้มีรากฐานมาจากผลกระทบระหวางบุคคล
กับส่ิงนั้นๆ 

2) ในดานวิชาการประชาสัมพันธ จึงหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจ (mental 
picture) ของคนเรา อาจจะเปนภาพที่มีตอส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงที่ไมมีชีวิตก็ได 

ภูมิปญญา 
(Intelligence) 
 
 

 ผลึกขององคความรูที่มีกระบวนการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานที่มี 
หลากหลายไรเอกภาพ ความรูอาจจะไมไดเปนเอกภาพ (Unity) แตภูมิปญญาจัด
วาเปนเอกลักษณ (Identity) 
 ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม สามารถใช
ในการแกไขปญหาของมนุษย   
 เปนเรื่องที่ส่ังสมกันมาตั้งแตอดีตและเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธ
ระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผานขบวนการ
ทางจารีตประเพณ ี

มาตรการ  
(Measure) 

ส่ิงที่จะทําเพ่ือตอบสนองนโยบาย และจะใหบรรลุวัตถุประสงคคือ ไดผลลัพธ  
ที่วางไว 

มาตรฐาน  
(Standard) 

ขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นสําหรับวัตถุ การปฏิบัติงาน สมรรถนะ ขอกําหนดตกลง 
สภาพการกระทํา ลําดับการ วิธีการ กรรมวิธี ความรับผิดชอบ หนาที่ อํานาจ
ตัดสินใจ วิธีการคิด แนวความคิด ฯลฯ เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเกิดความ
สอดคลองกัน และมีความงายตอการปฏิบัติ เพ่ือวาทุกๆ คนที่เกี่ยวของจะไดรับ
ผลประโยชนหรือความสะดวกสบายอยางยุติธรรม 

มาตรฐานการศึกษา 
(Standard of 
Education) 

1) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่
ตองการ  ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา 
(Standard of Education)   
(ตอ) 

2) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือใชเปนหลักในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

มาตรฐานคุณภาพ  
(Quality Standard) 

ขอกําหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค ที่ เปนลายลักษณอักษร  ซึ่งระบุถึง
ความสามารถที่ประเมินได หรือเปนแนวเทียบเคียงใหแกกิจกรรมที่จะกระทํา 

มาตรฐานสากล 
(International Standard) 

มาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ระบบ  
(System) 
 

ระบบประกอบดวยวัตถุประสงค (objective) ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) แตในการประเมินตามคูมือของ สกอ. คําวา
ระบบ (system) จะเนนที่กระบวนการซึ่งหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการ
กําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไกลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ 

ระบบการนําองคกร 
(Leadership System) 
 

วิธีการบริหารที่ผูนําในทุกระดับนํามาใชทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ทั่วทั้งสถาบัน การตัดสินใจ การสื่อสาร และการดําเนินการในเรื่องที่สําคัญๆ  
ตองอาศัยพ้ืนฐานและวิธีการดังกลาว  ทั้งนี้ รวมถึงโครงสรางและวิธีการตัดสินใจ 
การสื่อสารสองทาง การสรรหาและการพัฒนาผูนําระดับสูง ผูบริหาร หัวหนา
ภาควิชา กรรมการคณะ   รวมทั้ง การเสริมสรางคานิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
ทิศทาง และความคาดหวังดานผลการดําเนินการ 
ระบบการนําองคการที่มีประสิทธิภาพตองใหความสําคัญตอขีดความสามารถและ
ความตองการของผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสีย และต้ังความคาดหวังใหสูง
ในดานผลการดําเนินการและการปรับปรุงผลการดําเนินการ ระบบนี้สรางความ
ภักดีและการทํางานเปนทีม โดยอาศัยวิสัยทัศน คานิยม และการมุงไปสู
เปาประสงครวมกัน  นอกจากนี้ ยังกระตุนและสนับสนุนความคิดริเริ่มและ  
ความกลาที่จะเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม  การแยกโครงสรางสายการบังคับบัญชา
ตามจุดประสงคและหนาที่ เพ่ือลดลําดับชั้นของการตัดสินใจ ระบบการนํา
องคการที่มีประสิทธิผลตองมีกลไกที่ผูนําใชประเมินตนเอง รับขอมูลปอนกลับ 
และการปรับปรุงตนเอง 

ระบบคุณภาพ  
(Quality System) 
 
 
 

1) กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหนวยงานที่มีการวางแผนและ
ดํ า เนินการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพที่ เชื่ อมโยง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือปจจัยสําคัญในการดําเนินงาน  
มีองคกรรับผิดชอบ  มีขั้นตอนการดําเนินงาน มาตรการ แนวปฏิบัติ เครื่องมือ 
ตลอดจนขอมูลและดัชนีบงชี้คุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ เอาไว 

2) โครงสรางองคกร ความรับผิดชอบ วิธีการดําเนินงาน กระบวนการ 
ทรัพยากรเพื่อการนําระบบการจัดคุณภาพมาประยุกตใช  
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ระบบฐานขอมูล ที่รวมของฐานขอมูลตางๆ หรือที่รวมของขอมูลทั้งหมด ซึ่งอาจจะไดจากการ
คํานวณ หรือประมวลผลตางๆ หรืออาจจะไดจากการบันทึกขอมูลโดยผูใช เชน 
ระบบฐานขอมูลงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ก็จะรวมเอาฐานขอมูล
ตางๆ เชน ฐานขอมูลวิชาเรียน ฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลอาจารยผูสอน และ 
ฐานขอมูลหลักสูตร เปนตน ซึ่งรวมกันเปนระบบฐานขอมูลของงานทะเบียนนิสิต 
หรือฐานขอมูลหางรานตางๆ ก็จะประกอบดวย ฐานขอมูลสินคา ฐานขอมูลลูกคา 
ฐานขอมลูระบบบัญชี ฐานขอมูลลูกหนี้ และฐานขอมูลตัวแทนจําหนาย 

ระบบธรรมาภิบาล/ 
การบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 

การบริหารบานเมืองที่ยึดหลักการของประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ที่คํานึงถึง 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและ 
เปนธรรม เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนใน
สังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผย
ขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือปดบังบางสวน 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวม  
ในกิจกรรมที่เราทําทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 

 5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได  นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลว  
ยังตองสรางกระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการ
ทํางานของเราโปรงใสจริง 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการ และการใชทรัพยากรที่มีจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

ระบบนวัตกรรม 
(Innovation System)  

กลไกการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม 

ระบบบริหารจัดการ 
(Management System) 

 ระบบการทํางานที่จัดตั้งนโยบายและวัตถุประสงค พรอมกับดําเนินการ
ตางๆ เพ่ือใหองคกรบรรลุถึงนโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดเอาไว 
 ระบบบริหารในองคกรใดอาจประกอบดวยระบบบริหารหลายๆ ระบบ  
มารวมกัน อาทิ  ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารการเงิน ระบบบริหารคุณภาพ 
หรือระบบบริหารสิ่งแวดลอม เปนตน 

ระบบสารสนเทศ 
(Information System) 

ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับขอมูล
ขาวสารเพื่อใหขอมูลนั้นกลายเปนสารสนเทศที่ดี สามารถนําไปใชในการ
ประกอบการตัดสินใจไดในเวลาอันรวดเร็วและถูกตอง 

ระยะกลาง ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทํากลยุทธ/แผนยุทธศาสตร โดยระยะกลางคือเวลา  
ในระหวาง 3 - 5 ป 

ระยะยาว ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทํากลยุทธ/แผนยุทธศาสตร โดยระยะยาวคือเวลาตั้งแต  
10-15 ป 
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ระยะสั้น ระยะเวลาที่ระบุในการจัดทําแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน โดยระยะสั้นอยูระหวาง  
1-3 ป 

ระดับชาต ิ
 

ระดับหนวยงานราชการ ที่เปนระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย 

รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ 

หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผานการแขงขันหรือไดรับการคัดเลือก
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต (The way of life) และ แนวทาง / วิธีการประพฤติปฏิบัติ หรือ การแสดง
พฤติกรรม ซึ่ง เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคม วาเปนวิถี / แนวทาง / 
วิธีการ ที่ดีงามและถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม 
มีดุลยภาพ และอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข  เชน การกิน การอยู การแตงกาย 
การปองกันรักษาเยียวยาความเจ็บไขไดปวย การติดตอส่ือสาร การทํางาน การ
แสดง กิริยามารยาท การแสดงออกซึ่งอารมณความรูสึก การพักผอน การ
แสวงหาความสุขทางจิตใจ ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
เปนตน วัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่งตามความหมายดังกลาวนี้ เปนส่ิงที่สืบ
ทอดกันมาจากคนรุนกอน และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา
ตามสมัยนิยม  ตามอิทธิพลของวัฒนธรรมของสังคมอื่น  และตามความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัฒนธรรมสากล 
(International Culture) 

วัฒนธรรมที่ใชทั่วโลก 

วัฒนธรรมองคกร พฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนในองคกรโดยมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน  และยึดถือ
ปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติในองคกรนั้นๆ เปนลักษณะเฉพาะของ
บุคลากรในองคกร ความยึดถือ คานิยม และคุณลักษณะที่ดีตางๆ รวมถึง
คุณลักษณะที่ชวยใหไปถึงวิสัยทศันที่ตองการ 

วัฒนธรรมองคกรมีความเกี่ยวของกับความเปนผูนําและการบริหารเปน  
อยางมาก ผูนําและผูบริหารจะพิจารณาวาคุณลักษณะที่ดีขององคกรคืออะไร 
คุณลักษณะที่องคกรควรสงเสริมเพ่ือใหองคกรมีความเขมแข็ง ยืดหยุน  
มีประสิทธิภาพ มีอะไรบาง แลวมีการประชาสัมพันธ ยํ้าเตือนใหบุคลากรทุกระดับ
ทราบและเขาใจ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนใหบุคลากรยึดถือและ
ปฏิบัติตัวตามแนวทางของวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค  
(Objectives) 

1) ขอความที่แสดงถึงผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และสามารถตรวจวัดได 

2) จุดมุงหมายหรือผลลัพธปลายทางที่องคกรตองการ 
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วารสารท่ีมีผูประเมิน 

(Peer-reviewed 
Journals/Refereed 
Journals)  
 

กระบวนการของวารสารวิชาการ (Scholarly Journals) ที่ใหมีคณะผูเชี่ยวชาญ 
สําหรับแตละสาขา เปนผู พิจารณาตรวจสอบ อานบทความ และตัดสินวา 
บทความดังกลาว เปนที่ยอมรับ (accepted) หรือปฎิเสธ (rejected) หรือให
กลับไปปรับปรุงแกไข (revised) กอนรับรองใหลงพิมพในวารสารนั้นได ทั้งนี้ เพ่ือ
เปนการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันวา ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผานการตรวจสอบจากคณะ
ผูเชี่ยวชาญ (Referees) เพ่ือทําใหวารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกวา Peer-
reviewed Journals หรือ Refereed Journals และไดรับความเชื่อถือในสาขาวิชา
นั้นๆ 

วารสารระดับนานาชาติท่ี
ไมอยูในฐานขอมูลสากล 

วารสารที่คณะบรรณาธิการ จะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วารสาร โดยตองเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และตองมีผูทรงคุณวุฒิรวม
กล่ันกรองตนฉบับกอนตีพิมพ(Peer Review) นอกจากนั้นวารสารตองมีบทความ
วิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย แตวารสารตองไมมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลสากล 

วารสารระดับชาติ วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการ
จะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร โดยจะตองมาจาก
สถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 และตองมีผูทรงคุณวุฒิรวมกล่ันกรองตนฉบับ
กอนตีพิมพ (Peer Review) 

วิถีชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบแผนพฤติกรรมที่คอนขางคงทนถาวร  ซึ่งมี
ผลจากอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมใหผูคนเลือกที่จะปฏิบัติ 

วิสัยทัศน  
(Vision) 
 

1) ส่ิงที่หนวยงานมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตที่ประชาคมทุกสวนของหนวยงาน
รวมกันกําหนดบนพื้นฐานของสถานภาพในปจจุบัน โดยเชื่อมโยงวัตถุประสงค 
ภารกิจ คานิยม และความเชื่อมั่นไปสูความมุงหวังนั้น วิสัยทัศนของ
หนวยงานจะเปนส่ิงที่บอกถึงทิศทางการพัฒนา ความเปนไปไดของการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จสูงสุด 

 2) ความสามารถในการมองการณไกล หรือ มโนภาพตอส่ิงอันพึงปรารถนาที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต (ราชบัณฑิตยสถานใช วิทัศน = “The ability or 
an instance of great perception”) 

3) ภาพองคกรคาดหวังใหเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงใน
ปจจุบัน 

4) ภาพกวาง ภาพฝน (Imagination) ที่ตองการใหองคกรเปนในระยะเวลาท่ี
กําหนดหรือวางเปาไว 

ศักยภาพ  
(Potential) 

1) ความรู ความสามารถของแตละบุคคล 
2) ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในส่ิงตางๆ อาจทําใหพัฒนาหรือ

ใหปรากฏเปนส่ิงที่ประจักษได 

ศิลปะ ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นจากความรู ความชํานาญ ความคิดสรางสรรค จินตนาการ 
และภูมิปญญา โดยปรากฏเปนผลงานที่กอใหเกิดสุนทรียภาพ ความสะเทือน
อารมณ และความประทับใจแกผูไดสัมผัสและรับรูดวยอายตนะหกอยางใด  
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ดวยความหมายดังกลาวนี้ ผลงานที่จัดเปนศิลปะ  
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ศิลปะ 
(ตอ) 

จึงกินความครอบคลุมกวางขวาง ไดแก ทัศนศิลป (เชน จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ และงานสรางสรรคอ่ืนที่ใชการเห็นปจจัยในการรับรู) ศิลปะการแสดง 
วรรณศิลป รวมทั้งผลงานอื่นๆ ที่นํามาซึ่งสุนทรียภาพและความประทับใจ เชน 
ศิลปะการปรุงอาหาร ศิลปะมวยไทย ศิลปะการจัดสวนจัดดอกไม ศิลปะการ
ตกแตงภายใน เปนตน 

สมรรถนะ   
(Competency) 

ความรู  ทักษะและพฤติกรรมที่บุคลากรขององคกรตองมี  เพ่ือนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

สวนแบงการตลาด 
(Market Sharing) 

จํานวนรอยละหรือสัดสวนของตลาดสินคา หรือบริการที่บริษัทครอบครองเมื่อ
เทียบกับขนาดของตลาดทั้งหมด หรือสวนของตลาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สังคม คนจํานวนมากอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีภาษาตลอดจนวัฒนธรรมเปน
แบบเดียวกัน ยึดถือคุณคาทางสังคมอยางเดียวกัน 

สารสนเทศ คือ ขอมูลที่มีการปรับเปล่ียน (Convert) ดวยการจัดรูปแบบ (Formatting) การ
กล่ันกรอง (Filtering) และการสรุป (Summarizing) ใหเปนผลลัพธที่มีรูปแบบ 
(เชน ขอความ เสียง รูปภาพ หรือวีดิทัศน) และเนื้อหาที่ตรงกับความตองการและ
เหมาะสมตอการนําไปใช 

ส่ิงแวดลอม 
(Environment) 

ส่ิงตางๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยูรอบๆ มนุษย มีทั้งดีและไมดี 

สินทรัพยทางความรู 
(Knowledge Assets)  
 

ทรัพยากรทางปญญาท่ีมีการสั่งสมภายในองคกร ซึ่งเปนความรูที่องคกร และ
บุคลากรเปนผูถือครองอยู ในรูปของขอมูลขาวสาร แนวคิด การเรียนรู ความ
เขาใจ ความทรงจํา ความเขาใจลึกซึ้ง ทักษะดานการรับรูและดานเทคนิค 
ตลอดจนความสามารถในดานตางๆ  สินทรัพยเชิงความรูไมเพียงมีอยูภายใน
องคกรเทานั้น  หากยังพบไดในผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบและ
คูความรวมมือสินทรัพยเชิงความรูเปน “ความรูทางการปฏิบัติ” (Know-how) ที่
องคกรสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการลงทุน และเพ่ือการพัฒนา การเสริมสราง
และจัดการสินทรัพยเชิงความรูขององคกรคือ องคประกอบสําคัญเพ่ือการสราง
คุณคาสําหรับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 

สุขภาวะ(Well-being) สภาพที่ทําใหมนุษยมีความสุข 

หนวยงานกลาง (Central 
Unit) 

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการในภาพรวมของหนวยงานนั้น เชน สํานักงาน
ภาควิชา สํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี 

เอกภาพ 
(Unity) 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

องคกร 
(Organization) 

บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเปนสวนประกอบของหนวยงานใหญที่ทําหนาที่
สัมพันธกันหรือขึ้นตอกัน ในบางกรณีองคกรหมายความรวมถึงองคการดวย  

องคกรแหงการเรียนรู /
องคกรเรียนรู   
(Learning Organization) 

1) องคกรที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมขององคกรโดยกระบวนการการเรียนรู
รวมกันของบุคลากรทั้งหมดในองคกร กลาวคือ บุคลากรทุกคนในองคกร
เรียนรูรวมกัน  มีการคิดคนและเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานรวมกัน  ซึ่งมีผล
ทําใหพฤติกรรมขององคกรเปล่ียนแปลงไป โดยมีปจจัยพ้ืนฐาน  5  
ประการ ในการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ไดแก 
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คําศัพท นิยาม/ความหมาย 

องคกรแหงการเรียนรู /
องคกรเรียนรู   
(Learning Organization) 
(ตอ) 

  1. การมีความรอบรูแหงตน  (Personal  Mastery) 
  2. การมีรูปแบบวิธีคิดที่เปดกวาง(Mental  Models) 
  3. การสรางวิสัยทัศนรวม  (Shared  Vision) 
  4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning) 
  5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems  Thinking) 
2) องคกรที่มุงเนนและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา 

ตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือศักยภาพของตนเองและขององคกร ท้ังนี้  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ภายใตสภาวะที่เกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และ
ยากแกการพยากรณวาจะเกิดอะไรขึ้น แตละคนจึงตองพัฒนาตนเองใหเปน
บุคคลที่เรียนรูอยูตลอดเวลา เพราะความรูที่เคยมีมาในอดีต ถูกทาทายโดย
ความรูใหมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

3) องคกรที่สามารถประมวลผล ทําความเขาใจ ตีความออกมาเปนแนวคิด 
นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินงานขององคกรไดอยางถูกตอง รวดเร็วทันกาล และเหมาะสมกับ
สภาพการณ และสามารถที่จะเรียนรูจากประสบการณในการประยุกตใช
ความรูนั้น เพ่ือส่ังสมไวเปนสินทรัพยทางปญญา สําหรับเลือกมาใชไดตอไป
ในอนาคต 

องคประกอบคุณภาพ
(Quality Component)   

ปจจัยหลักในการดําเนินงานของหนวยงานที่มีผลตอคุณภาพ 
 

อนุรักษ การระวัง ปองกัน รักษา และใชใหเปนประโยชนมากที่สุดและนานที่สุด 

อนุรักษเอกสารหลักฐาน การรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่บงบอกประวัติความเปนมาขององคกร  
การเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ใหอยูใน
สภาพที่ดี  พรอมที่จะนํามาจัดแสดงใหคนรุนหลังไดทราบ เปนตน 

Impact Factor เปนการวัดคาความถี่ของการอางอิงบทความวารสารในแตละป (A measure of 
the frequency with which the "average article" in a journal has been cited 
in a particular year or period) หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น 
จะไดรับการอางถึง หรือถูกนําไปใช  Impact Factor จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่
ชวยในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร  อีกทั้งยังชวย
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหา และบอกรับวารสารของหองสมุด 
นอกจากนั้นยังสามารถใชประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาไดอีกดวย 
เนื่องจากคา Impact Factor สามารถใชในการบงบอกถึงคุณภาพของบทความ
วิจัยที่ตีพิมพโดยบรรดานักวิจัยภายในสถาบันนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

เครื่องหมาย “/ ” และหรือ 
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สวนท่ี 6 

ภาคผนวก 

 
 นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง 
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1.1 มาตรฐานคุณภาพขอ 1.1.1 ภาวะผูนํา (การบริหาร) 
1.2 มาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.1 ผลงานวิจัย (การวิจัย) 
1.3 มาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.3 ผลงานวิจัย (การวิจัย) 
1.4 มาตรฐานคุณภาพขอ 3.2.4 ผลงานวิจัย (การวิจัย) 
1.5 มาตรฐานคุณภาพขอ 4.2.1 ผูรับบริการ (การบริการวิชาการ) 

2. การเขียนรายงานการประเมินตนเองและการใหคาคะแนน 
2.1 องคประกอบ 2.1 ระบบและกลไก (การศกึษา) 

 

 ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมิน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

 ตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมิน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

 นิยามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

 ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

1. มุงม่ันพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสูวิสัยทัศน และ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย ชี้นําสังคมไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนมี
สวนรวมสงเสริมการสรางสุขภาวะของชุมชน 

2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานของสํานัก/คณะ/สถาบัน ใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยเทียบเคียงกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับเดียวกันหรือที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือมุงสูความ    
เปนเลิศ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน  พัฒนาระบบการบริหารงาน
ประจําสูงานวิจัย และสรางสรรคนวัตกรรม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขาย
หรือชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา      
องคความรูสูความเปนเลิศ และสรางสรรคนวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู   
ซ่ึงกันและกันอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัยอยางเปดเผย เปนกัลยาณมิตร 
และมุงสูโลกาภิวัตน 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน จัดวางระบบ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานสากลอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนรายงานการดําเนินการตามมาตรฐาน
คุณภาพของคูมือฉบับน้ี  ไดนําตัวอยางการเขียนการดําเนินการของ
บางสวนงานที่ไดจัดทําไวในรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2552  มาแสดงในบางขอและบางดาน  
โดยแสดงรายละเอียดกระบวนการ (Process)  ในวงรอบของ  P-D-C-A 
หรือผลลัพธ (Result) ดวยตัวอักษรทึบ (Bold) หรือมีการขีดเสนใต       
ในกรณีที่มี P หรือ D หรือ C หรือ A ซอนทับกันอยูในเนื้อความ โดย
ตัวอักษรทึบที่ขีดเสนใตจะหมายถึง P หรือ D หรือ C หรือ A ตามที่ระบุไว  
ทั้งน้ี เพ่ือใหผูใชคูมือฉบับน้ีไดเห็นประเด็นสาระที่เปนจุดเนนในสวนของ
กระบวนการของ P-D-C-A  และในสวนของผลลัพธ (Result) ในเนื้อความ
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยตองขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสําหรับการใหความ
อนุเคราะหของสวนงานดังที่ระบุไวในแตละตัวอยาง  ที่อนุญาตใหใช
เอกสารมาเปนตัวอยางในสวนของภาคผนวกนี้ 
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การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.1 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

 

  
  

หลักการหลักการ :  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงิน ระบบฐานขอมูล 
และการบริหารความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 

องคประกอบ 1.1  ภาวะผูนํา   Process
หลักการ ผูนํา/ผูบริหารระดับสูงขององคกร มีบทบาทในการชี้นํา กําหนดทิศทางและเปาหมายของ

องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
1.1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและ
เปาหมายการดําเนินงานของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ต อ สั ง ค ม แ ล ะ ชุ ม ช น  แ ล ะ
ถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ  

1. ผูนํากําหนดและระบุทิศทาง และเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ
การดําเนินงานขององคกร  รวมท้ังผลกระทบที่จะมีตอสังคมและชุมชน (P) 
2.  ผูนําดําเนินการถายทอดทิศทางเปาหมาย และผลการดําเนินการขององคกร
ไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (D) 
3.  การติดตาม  ประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายของ
องคกรสูบุคลากร (C) 
4.  การนําผลการประเมนิไปปรับปรุงวิธีการที่ผูนําถายทอดทิศทางเปาหมาย และ
ผลการดําเนินการขององคกรไปสูบุคลากรในองคกรทุกกลุม/ทุกระดับ (A) 

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน/สวนงาน (สกอ. 7.1) 
2. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําสวนงาน (สมศ. 5.1) 
3. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน/สวนงาน (สมศ. 5.2) 

 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 11..11..11 ((SSII))  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันทางการแพทยที่มี

ประวัติมานานกวา 120 ป ถือกําเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่มีพระประสงคใหเปน “โรงพยาบาลที่พ่ึงแกประชาชนทุกระดับ” โดยจัดตั้ง
เปนโรงพยาบาลของรัฐแหงแรกของประเทศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2431 และเปนโรงเรียนแพทย
แหงแรกที่สอนหลักสูตรแพทยตามแบบตะวันตกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2433  และไดพัฒนาความรู
ทางการแพทยในดานการวิจัย การศึกษา และการบริการสุขภาพอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด คณะฯ มี
วิสัยทัศนมุงสูความเปนเลิศในระดับสากลมาตั้งแต พ.ศ. 2541 และเปนไปตามปณิธานของคณะฯ 
“ที่จะผลิตบัณฑิต ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และคนควาวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนา
องคความรูและวิทยาการอยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนทุกระดับเปนจุดมุงหมาย
สูงสุด” และถือปฏิบัติตาม ปรัชญา ซ่ึงเปนพระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบริหาร มาตรฐานคณุภาพท่ี 1 

P
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พระบรมราชชนกที่วา “ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสุข แก
ประชาชนทุกระดับ” (True success is not in the learning, but in its application to the 
benefit of mankind) ดังน้ัน คณะฯ จึงปรับวิสัยทัศนเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ที่จะเปน 
“สถาบันทางการแพทยของแผนดิน มุงสูความเปนเลิศในระดับสากล” เพื่อแสดงถึงการ
ดําเนินงานของคณะฯ ตามพันธกิจหลักทั้งสามโดยไมหวังผลกําไร ตอบสนองปญหาและ
นโยบายสาธารณสุขของประเทศและเปนที่พึ่งของคนทุกระดับในแผนดิน  โดยมีคุณภาพ
มาตรฐานที่เปนเลิศ ในทุกพันธกิจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมีวัฒนธรรมองคกร คือ 
“SIRIRAJ” (เอกสารอางอิง 1.1.1-1) ที่สืบสานมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปนแรงขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน มีการกําหนดการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 

1. จัดการการศึกษาเพื่อผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ โดยมุงเนน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีคุณธรรมนําวิชาชีพ 

2.  คนควาวิจัย สรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่ตอบสนองตอการแกไขปญหาสาธารณสุข  
3.  ใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคลองกับความตองการของ

สังคมในระดับตติยภูมิขั้นสูง รวมทั้งการบริการวิชาการเพื่อชี้นําสังคมไทย 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังดําเนินพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี

ผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชน รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 
จากวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาว ผูบริหารคณะฯ และกรรมการประจําคณะฯ 

(ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา/สถาน/ศูนย  ตัวแทนคณาจารย  และประธาน
องคกรแพทย) ซ่ึงจัดเปนองคกรสูงสุด มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กํากับดูแล
องคกร รวมกันศึกษา SWOT และกําหนดความทาทาย ปจจัยความสําเร็จ (เอกสารอางอิง 1.1.1-
2) จัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic Map) ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของทุก
พันธกิจของคณะฯ และตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ (Corporate KPI) ตามมุมมองของ 
Balanced Score Card แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว (มาตรฐานที่ 1 
องคประกอบที่ 1.2) โดยคณะฯ ใหความสําคัญตอระบบธรรมาภิบาล ในการบริหารองคกร 
เริ่มตั้งแตโครงสรางของคณะผูบริหาร การไดมา การดําเนินการ การตัดสินใจ และการมีสวนรวม
ของบุคลากรและผูมี สวนไดสวนเสียขององคกร มีการศึกษาและระบุปญหาดานสาธารณสุข
ซึ่งเปนปญหาในระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมทั้งผลกระทบที่จะมีตอสังคมและ
ชุมชน ตัวอยางเชน โครงการ SiME ซ่ึงจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชนใกลเคียง 
คณะฯ จึงประสานความรวมมือโดยการเชิญผูแทนและผูนําชุมชนรวมประชุมปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน และรับฟงขอกังวลของชุมชน มีการหารือเร่ืองการจราจรทางน้ํา 
มีการดําเนินการรวมกับ กทม. สถานีตํารวจ ชุมชนบางกอกนอยและการรถไฟ เพ่ือพัฒนาชุมชน
โดยรอบใหเปนแหลงทองเที่ยว และชุมชนตัวอยางที่สะอาด มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีการอนุรักษ
อาคารสถานีรถไฟธนบุรีไวเปนอนุสรณสถานประวัติศาสตร  เปนตน สงผลใหคณะฯ ไดรับการ
ยอมรับและความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี รวมทั้งการศึกษาขอมูลปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
และโลก การศึกษาความตองการของสังคม ประกอบการพิจารณาจัดการบริการ การเรียนการสอน และ
การวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางของประเทศ จากนั้นจึงถายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม / 
วัฒนธรรมองคกร แผนที่กลยุทธ แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวดังกลาว 
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สูภาควิชา/หนวยงาน ตลอดถึงบุคลากรทุกคน โดยผานระบบสื่อสารตางๆ ซึ่งเนนการสื่อสาร 
2 ทาง (รูปที่ 1.1.1-1 และตาราง 1.1-1) ที่สําคัญคือ ผานทางกรรมการบริหาร กรรมการ
ประจําคณะฯ และกรรมการปฏิบัติการ (ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูบริหาร
โรงพยาบาล หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนาสํานักงานภาควิชา) เพื่อนําวิสัยทัศนและแผนที่กล
ยุทธไปจัดทําแผนปฏิบัติการ / โครงการที่เหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงาน และ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะฯ ในแตละพันธกิจ ผานทางการประชุมของกรรมการ
ครอมสายงานตางๆ ซ่ึงในที่ประชุมตางๆ จะมีการติดตามผลการดําเนินการ ความกาวหนาของ
แผน ผลลัพธการดําเนินการที่สอดคลองกับ Corporate KPI ปญหาอุปสรรคของแตละแผน/
โครงการ โดยกําหนดเปนวาระประจําของการประชุม ตามระบบการสื่อสาร ติดตามประเมินผล 
กรณีผลลัพธยังไมไดตามเปาหมายจะมีการทบทวน   หาสาเหตุ และการบริหารจัดการ มีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและนําผลมาพิจารณารวมกันเปนระยะ 
รวมทั้งมีการสื่อสารไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป นอกจากนี้มีการสื่อสารในเวทีตางๆ เชน 
ผูบริหารพบประชาคม การปฐมนิเทศบุคลากรใหม (มาตรฐานที่ 1 องคประกอบที่ 1.3) 
Quality Conference (มาตรฐานที่ 1 องคประกอบที่ 1.5)  Website จุลสารประชาสัมพันธตางๆ 
ที่มีหลากหลาย ตามจุดเนนของพันธกิจตางๆ (เอกสารอางอิง 1.1.1-3) ประกอบกับการที่
มหาวิทยาลัยฯกําหนดใหคณะฯ มีการทํา Performance Agreement ที่สอดคลองกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นในปงบประมาณ 2553 คณะฯ กําลังดําเนินการ ใหภาควิชา หนวยงาน มีการ
ทํา Performance Agreement ที่สอดคลองกับคณะฯ รวมทั้งการทํา Performance Agreement 
ระดับบุคคล (มาตรฐานที่ 1 องคประกอบที่ 1.3) ตอไป จากผลประเมินในการเยี่ยมสํารวจ
ภายใน พ.ศ. 2552 พบวา ทุกภาควิชา หนวยงานมีการนําวิสัยทัศน แผนที่กลยุทธ 
นโยบาย จุดเนนการพัฒนาคุณภาพที่คณะฯ กําหนด ไปจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับใน
ทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม ยังเปนความทาทายของคณะฯ ในการพัฒนาระบบการสื่อสาร
เชิงรุก ที่มีการบูรณาการใหทั่วถึงบุคลากรทุกระดับ (มาตรฐานที่ 1 องคประกอบที่ 1.7) รองรับ
จํานวนบุคลากรและหนวยงานที่มากและหลากหลาย 
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กรรมการ
ประจําคณะฯ 

กรรมการบริหาร 

รองคณบดี 

    ผูชวยคณบดี 

  กรรมการครอมสาย

ภาควิชา 

กรรมการ 
ปฏิบัติการ 

หนวยงาน 

บคลากร 

คณบดี 

หมายเหตุ  นอกจากนี้ มีการถายทอดใน
รูปแบบอื่นๆ ขึ้นกับเร่ือง ซึ่งตองมีการกําหนด
แนวทางสื่อสารใน   ที่ประชุมตางๆ ไดแก 
ผูบริหารพบประชาคมศิริราช จดหมายแจง 
การเวียนเอกสารทาง SiNet ประชาสัมพันธ
ทางสื่อตางๆ เชน website คณะฯ    จุลสาร  
การจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆ walk round 

ป ั ิ

ระบบการสื่อสารของคณะฯ 

รูปท่ี 1.1.1 -1 ระบบการสื่อสารของคณะแพทยศาสตรศิริ
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ตาราง 1.1-1  วิธีการสื่อสาร กระจายอํานาจในการตัดสินใจ และสรางแรงจูงใจ 
 

ประเด็นการสื่อสาร กลุมเปาหมาย วิธีการ 
1. น โ ย บ า ย  วิ สั ย ทั ศ น 
เปาหมาย กฎ ระเบียบ 
2. การดํ า เนิ น งาน  การ
ติดตามงาน การประเมิน
และพัฒนาตอเนื่อง การ
ประเมิน   
3. การใหขอมูลเพ่ือสราง
ความเข า ใจ  และความ
สามัคคีในหมูคณะ 
4. การรับฟงความคิดเห็น
โดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญๆ 
5. การใหรางวัลและการยก
ยองชมเชยบุคลากร 
6. การเผยแพรผลงาน ช่ือเสียง 
เกียรติคุณ การยกยองชมเชย
และใหรางวัล 
 

คณะกรรมการบรหิาร  
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
คณะกรรมการปฏิบัติการ 
คณะกรรมการครอมสายงาน 

1. การสื่ อสารทางตรงแบบเปนทางการกับ
กรรมการที่คณะฯ แตงต้ังทั้งลักษณะประจําและ
เฉพาะกิจ โดยการประชุมเปนวาระชัดเจน  
2. การสื่อสารทางตรงแบบไมเปนทางการ แตสม่ําเสมอ
โดยผานการพูดคุยปรึกษาหารือโดยตรง หรือทางโทรศัพท 

กลุมผูปฏิบัติงานสายวิชาชีพ
ตามพันธกิจ ระดับภาค/หนวยงาน    
- อาจารย แพทย   
- พยาบาล   
- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร  
บุคลากรสายวิชาการ  

- บุคลากรสายสนบัสนุน 

3. การสื่อสารทางตรงแบบเปนทางการกับกลุม
บุคลากรบางกลุมหรือประชาคมทั้งหมดผานการ
ประชุมอบรม สัมมนาซึ่งจัดตามโอกาสที่เหมาะสม 
4. การสื่อสารทางตรงแบบไมเปนทางการแตทํา
เปนแบบครั้งคราวตามโอกาสจะอํานวย เชน การ
เดินเยี่ยมตามหนวยงานตางๆ และเปดโอกาสให
บุคลากรระดับลางเสนอความเห็นผานWeb board 
และตูความคิดเห็นได 
5. การสื่ อ ส า รทา งอ อมแบบ  2  ทาง  ผ า น
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของการบริหาร เชน 
การประชุมภาค/หนวยงาน ซึ่งบุคลากรระดับ
ปฏิบัติสามารถรับรู และเสนอความคิดเห็นถึง
คณะฯ ได 

กลุมบุคลากรทั่วไป   
- ลูกจางประจํา / ช่ัวคราว  
- นักศึกษาทั้งกอนและหลัง
ปริญญา  

- ผูปวย/ญาติ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย 

- ประชาชน 

6. การสื่อสารทางออมแบบทางเดียวจากบนลง
ลางผานสื่อตางๆ ซึ่งมีทั้ง  
- สื่อสารไดตลอดเวลา ไดแก จดหมายเวียน 
Sinet/ Website ของคณะฯ ซึ่งอาจแยกเปน   
Website ยอย ตามพันธกิจและหนวยงาน 
บอรด/ปายประกาศ/ โปสเตอร เสียงตามสาย 
SMS (กรณีเรงดวนเฉพาะกลุมบริหาร) 

- สื่อสารตามเวลาที่กําหนด เชน วารสารของ
คณะฯ/ หนวยงาน SiTV TV ภายนอก วิทยุ 

- ตามแตโอกาสจะอํานวย ไดแก การปฏิบัติตัว
เปนแบบอยางของผูบริหารโดยเฉพาะในเรื่อง
วัฒนธรรมองคกร เชน การเคารพผูอาวุโส การ
ยึดมั่นในความถูกตอง เปนตน 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..11..11  
1. เอกสารอางอิง 1.1.1-1   

 วัฒนธรรมองคกร “SIRIRAJ Culture”  
2. เอกสารอางอิง 1.1.1-2   

 ความทาทาย ปจจัยความสําเร็จของคณะฯ 

3. เอกสารอางอิง 1.1.1-3 
 Website ของคณะฯ  http://www.si.mahidol.ac.th 
 จุลสารประชาสัมพันธตางๆ ที่มีทั้งหมดในคณะฯ 
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ตัวอยางการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.2 

คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 

องคประกอบ 3.2  ผลงานวิจัย   Result 
 

หลักการ ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor      
มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียน  
การสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 

 

มาตรฐามาตรฐานคณุภาพนคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถ
นํา ไปใช แก ปญหา / กํ าหนด
นโยบายสาธารณะของประเทศ 

 จํานวนและรายการผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหา/
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ (Result) 

 
 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 33..22..11 
การดําเนินการ : คณะเวชศาสตรเขตรอน มุงเนนการสรางผลงานวิจัยที่เปนประโยชน

ตอสังคมและชุมชน ตลอดจนใหความสําคัญกับการแกปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ
อยางตอเน่ือง โดยการนําไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 
2550-2552) โดยระบุเปนตัวชี้วัดหลัก ขอที่ 4 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปประยุกตใชในการ
สนับสนุนนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ ไมนอยกวา รอยละ 20 ของผลงานวิจัย 
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดไวในเปาหมายของการใหทุนประเภทมุงเปาเปนประจําทุกป ขึ้นอยูกับ
ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศในขณะนั้น 

ผลการดําเนินการในปที่ผานมาเปนดังน้ี 
ป 2550  มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 161 เร่ือง นําไปสนับสนุนนโยบาย 23 เรื่อง       

คิดเปน   รอยละ 14.28 
ป 2551  มีโครงการวิจัย 138 เรื่อง นําไปประยุกตใชในการสนับสนุนนโยบาย      

28 เร่ือง คิดเปน รอยละ 20.29 
 

ในป 2552  มีโครงการวิจัย 158 เรื่อง นําไปประยุกตใชในการสนับสนุนนโยบาย 
และแกปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ 50 เร่ือง คิดเปนรอยละ 31.65 ดังน้ี 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการวจัิย มาตรฐานคณุภาพท่ี 3 

Result
(Better Trend) 
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1. โครงการถายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ ตะไครภูเขา, ชิงเฮา และมะกรูด เพ่ือ
ปองกันยุงกัด และควบคุมโรคที่นําโดยยุงใหแกชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ ภาคใต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย รศ. ชํานาญ อภิวัฒนศร 

2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการประยุกตใช Effective microorganisms (EM) และไคโตซาน
เพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม และพาหะนําโรคในชุมชน โดย ผศ. พงศราม รามสูต 

3. โครงการวิจัยแนวถายทอดเทคโนโลยีการรักษาโรคบวมน้ําเหลืองเรื้อรังใหแพทย บุคลากร
ทางดานสาธารณสุขและชุมชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดย นพ. วิชัย เอกทักษิณ 

4. A worldwide, phase I, dose-escalating study of the safety, tolerability, and 
immunogenicity of a three-dose regimen of MRKAd5HIV-1 gag vaccine in healthy adults โดย          
ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 

5. A phase 2b/3, randomised, double blind, dose confirming study of the safety, efficacy 
and tolerability of apricitabine versus lamivudine in treatment-experienced HIV-1 infected patients with 
the M184V mutation in reverse transcriptase โดย ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 

6. Measuring Herpes Zoster and Post-Herpetic Neuralgia Associated Burden of Illness 
and Health Care Utilization and Costs in Thailand โดย ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 

7. A Bioequivalence Study of Formulations of 16 mg Candesartan Tablets in Healthy Thai 
Volunteers โดย ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 

8. A phase III, randomized, non-inferiority trial,to assess the efficacy and safety of 
dihydroartemisinin + piperaquine (DHA+PPQ, Artekin) in comparison with Artesunate+Mefloquine 
(AS+MQ) in patients affected by acute, uncomplicated Plasmodium falciparum malaria โดย ศ. พรรณี 
ปติสุทธิธรรม 

9. Phase I, open-label study to evaluate potential pharmacokinetic interactions between 
orallyadministered Oseltamivir and Intravenous Zanamivir in healthy Thai adult subject โดย ศ. ศศิธร ผู
กฤตยาคามี 

10. A Randomized, Open-Label, Cross-Over, Pilot Drug-Drug Interaction Study of the 
Safety and Pharmacokinetics of Oral Doses of Amantadine Hydrochloride, Oseltamivir Phosphate, 
and Ribavirin Alone and in Combination in Healthy Male and Female Volunteers under Fasted 
Conditions โดย ศ. ศศิธร ผูกฤตยาคามี 

11. Pharmacologic study of Oseltamivir in healthy volunteers โดย ศ. ศศิธร ผูกฤตยาคามี  
12. Rabies exposure risk among foreign backpackers from non-ASEAN countries traveling 

in Southeast Asia โดย นพ. วัชรพงศ ปยะภาณี 
13. A phaseIV,multi-center, randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate 

the safety of daily inhaled Zanamivir 10 mg versus placebo and daily oral Oseltamivir 75 mg versus 
placebo for influenza prophylaxis in healthy volunteers for 16 weeks โดย รศ. วัฒนา เล้ียววัฒนา 

14. Molecular characterization of drug resistance in the Human malarias โดย ผศ. มัลลิกา อ่ิมวงศ 
15. Development of PCR-based detection for Leptospira spp. And Orientia tsutsugamushi 

in patients with coinfection of leptospirosis and scrub typhus โดย ดร. เพียงจันทร สนธยานนท 
16. A Randomized, international, Double-Blinded (With In-House Blinding), Controlled With 

GARDASILTM,Dose-Ranging, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy Study of a Multivalent 
Human Papillomavirus (HPV) L1 Virus-Like Particle (VLP) Vaccine Administered to 16 to 26 Year Old 
Women โดย ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 

Result
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17. The follow up a trichinellosis case, the reservoir Hosts and survey of helminthic 
infections in the community of Ban Rai District, Uthaithani Province โดย รศ. จิตรา ไวคกุล 

18. Genetic variation and population structure studies of fish-borne trematodes for 
increasing control impact of opisthorchiasis and chlolangiocarcinoma โดย รศ.จิตรา ไวคกุล 

19. Population dynamic of the dengue vectors and dengue virus infection in Aedes aegypti 
and Aedes albopictus, in urban and suburban areas โดย รศ. นฤมล โกมลมิศร 

20. Comparative study knockdown resistance gene (kdr) in vector of Dengue haemorrhagic 
feverto permethin โดย นางรวีวรรณ ศรีสวัสดิ์ 

21. Feeding behavior, ecological studies, and molecular identification of Anopheles dirus 
complex in man-habitat โดย ดร. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน 

22. Study DNA barcoding of medically entomological ectoparasites โดย ดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน 
23. The effects of Thai medicinal plants for the protection of Influenza virus โดย ดร. 

พรสวรรค เหลืองวุฒิวงษ 
24. Detection of influenza A 2009 H1N1 virus by real - time RT–PCR โดย อ. อกนิษฐ จิตตมิตรภาพ 
25. Modifying mosquito population age structure to eliminate dengue transmission โดย รศ. 

ปยะรัตน บุตราภรณ 
26. Evaluation of the performance of migrant health worker and migrant health volunteer 

โดย รศ. กมลเนตร โอฆานุรักษ 
27. Effect of Global fund on the treatment system for HIV/AIDS โดย รศ.กมลเนตร โอฆานุรักษ 
28. Health watch on an everging of fresh- and brackish-water snails that transmit human 

parasitic diseases, after tsunami in Phang-Nga Province, Southern Thailand โดย นางผุสดี ศรีอรุณ 
29. Integrated research network on Tachin- Maeklong Basin โดย ผศ. วันชัย ผาติหัตถกร 
30. Development of Microorganism Killing Activity for Electronic Air Filter โดย ผศ.พงศราม รามสูต 
31. A phase III trial of Aventis Pasteur live recombinant ALVAC-HIV (vCP 1521) priming with 

VaxGen gp120 B/E (AIDSVAXTM B/E) Boosting in HIV-uninfected Thai-Adults (Data Management) 
โดย ผศ. จรณิต แกวกังวาล 

32. A phase III trial of Aventis Pasteur live recombinant Thai adults โดย ผศ.จรณิต แกวกังวาล 
33. Development of Health Information System for Managing Healthcare services in Remote 

Areas: A module for Monitoring Artemisinin Resistant Malaria Parasites โดย ผศ.จรณิต แกวกังวาล 
34. Serotype specific of dengue viruses affected to the Endothelial integrity trigger through 

the protese enzyme Over production by infected dendritic cells โดย นพ.นัฎฐเนศวร ลับเลิศลบ 
35. 35. Spatial-temporal distribution and determinants of malaria along the Thai-Myanmar 

border โดย พญ.สารนาถ ลอพูลศรี 
36. Field based study of reappearance Plasmodium vivax malaria cases in the area near 

Thai-Myanmar border Suanphung Ratchaburi Province โดย นายวรรณไชย มณีบุญยัง 
37. Immunomodulation properties of Aedes aegypti infected mosquitoes with Dengue virus 

type 2 (DV2-16681) salivaty protein extraction in THP-1 cells โดย นพ.นฎัฐเนศวร ลับเลิศลบ 
38. Spatial Epidemiology of Bacterial Contaminations of Household Drinking Water in Rural 

Communities of Suan Phung District, Ratchaburi Province โดย นายสุรพล ย้ิมสําราญ 
39. Epidemiological study of dengue infection in children aged 3-10 years in Ratchaburi 

Province,Thailand โดย ศ.อรุณี ทรัพยเจริญ 
40. Efficacy and safety of Dengue vaccine in healthy children aged 4 to 11 years in 

Thailand (CYD23) โดย ศ.อรุณี ทรัพยเจริญ 

Result 
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41. A controlled study of the safety and immunogenicity of ChimericVaxTM Japanese 
encepphalitus vaccine in Thai toddlers and children โดย ศ.อรุณี ทรัพยเจริญ 

42. Evaluation of long-term immunity against Japanese encephalitis in Children vaccinated 
with Japanese encephalitis Vaccine โดย รศ.พรเทพ จันทวานิช 

43. Accuracy assessment of using WHO criteria in diagnosis of dengue infection โดย รศ. 
พรเทพ จันทวานิช 

44. The comparison of immunogenicity and adverse reactions after immunization with 
Japanese Encephalitis vaccine produced by BIKEN and Government Pharmaceutical Organization 
(GPO) in healthy Thai children (JE0150) โดย รศ.พรเทพ จันทวานิช 

45. Dengue antibodies level and incidence of dengue Infection in preschool-aged children 
โดย ศ. กฤษณา เพ็งสา 

46. Evaluation of long term immunity against rabies in children vaccinated with different 
preesposure regimens of PCEC (Rabipurâ) and the exposure in the children previously vaccinated 
with PCEC pre-exposure regimens (I49P6) โดย ผศ.เกรียงศักดิ์ ลิมปกิตติกุล 

47. Socio-Behavioral Focus Group Study of Community Knowledge and Attitudes related to 
the Dengue Fever and an Up-coming Dengue Vaccination in Ratchaburi, Thailand.โดย รศ.ชูเกียรติ     
ศิริวิชยกุล 

48. Protective Antibodies Against Erythrocyte Invasion Ligands in Plasmodium falciparum in 
Thailand โดย ผศ. วัชรี โชคจินดาชัย 

49. Establishment of a Shigella sonnei challenge model for evaluation of future vaccine 
candidates โดย ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 

50. A phase III trial of Aventis Pasteur live recombinant ALVAC-HIV (VCP1521) priming with 
Vaxgen gp 120 B/E (AIDSVAX B/E) boosting in HIV-uninfected Thai adults โดย ศ. พรรณี ปติสุทธิธรรม 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 33..22..11 
1. http://www.tm.mahidol.ac.th/research/research.htm 
2.  ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสงเสริมการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน ประเภทมุงเปา และประเภททั่วไป
จากเงินรายไดคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป 2552 

Result 
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ตัวอยางการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.3 
คณะวิทยาศาสตร 

 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 

องคประกอบ 3.2  ผลงานวิจัย   Result 
 

หลักการ ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor      
มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียน  
การสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.3 มีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารที่มี
ผู ป ร ะ เ มิ น  ( Peer-
reviewed Journals/ 
Refereed Journals) 
หรืออยูในฐานขอมูล
ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ
นานาชาติ  

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร เชน Peer-reviewed 
Journals/Refereed Journals  ในฐานขอมูลระดับนานาชาติเชน ฐานขอมูล Science 
Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex  ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล 
Science Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online 
Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE ระดับชาติ 
หรือฐานขอมูลที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง (Result)  
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินตอจํานวนบุคลากรดานการวิจัย 
(Result) 
3. จํานวนผลงานวิจัยขององคกรตอจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (Result)  
4.  ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอบุคลากรดานการวิจัยในสายวิชาการ
หรือวิชาชีพเดียวกันกับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/ตางประเทศ (Result) 

Result 
ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 

 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (สมศ. 2.1) 
 
 

การดําเนินการตามการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอมาตรฐานคุณภาพขอ 33..22..33
จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพจําแนกตามประเภทของวารสาร 

ในป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี ผูประเมิน (Peer-reviewed 
Journals หรือ Refereed Journals) และปรากฎอยูในฐานขอมูลชนิดตางๆซึ่งเปนที่ยอมรับใน
วงการวิทยาศาสตรระดับสากล ไดแก ฐานขอมูล ISI Web of Science (ของบริษัท Thomson Reuters) 
ฐานขอมูล Scopus (ของบริษัท Elsevier) ฐานขอมูล SciFinder (ของ Chemical Abstracts 
Service - CAS) ฐานขอมูล PubMed (ของ National Library of Medicine – NLM) ฐานขอมูล 
MathSciNet (ของสมาคม The American Mathematical Society) ฐานขอมูล Zentralblatt 
MATH (ของสมาคม The European Mathematical Society) และฐานขอมูล Zoological Record 
(ของบริษัท Thomson Reuters) จํานวนรวมทั้งสิ้น  393 บทความ โดยจําแนกไดดังน้ี 

Result
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ประเภทของบทความ จํานวน คิดเปนรอยละ 

อยูในฐานขอมูลสากล ISI Web of Science และมีคา Impact Factor  328 83.5  

ไมอยูในฐานขอมูลสากล  ISI Web of Science แตอยูในฐานขอมูล
สากลอื่นๆ ไดแก ฐานขอมูล Scopus, SciFinder, PubMed, 
MathSciNet, Zentralblatt MATH, Zoological Record 

54   13.7  

เปนวารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากลใดๆ 11 2.8  

รวมท้ังสิ้น 393 100 
  
   

 
นอกจากนั้น ยังมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปเอกสารสิทธิบัตร (ของประเทศญี่ปุน) จํานวน 

1 บทความ บทความในรายงานการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จํานวน 12 บทความ 
บทความในหนังสือของสํานักพิมพ Wiley จํานวน 1 บทความ 

(รายละเอียดของขอมูลผลงานวิจัยประจําป 2551 ที่เว็บไซต www.sc.mahidol.ac.th/ 
research/pub 2008.htm) 
 

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินตอจํานวนบุคลากรดานการวิจัย 

อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา  มีแนวโนมสูงข้ึน          
อยางตอเน่ือง   
 

พ.ศ. 
จํานวนอาจารย

ประจํา 
จํานวนผลงานตีพิมพ 

อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัย : 
จํานวนอาจารยประจํา 

2549 300 300 1:1 

2550 279 306 1.09:1 

2551 297 393 1.32:1 

(ดูที่ www.sc.mahidol.ac.th/research/analysis2008.htm) 

Result

Positive 
Trend 
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จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรตอจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผูประเมิน และปรากฏอยูในฐานขอมูลชนิดตางๆ ในป พ.ศ. 
2551 จํานวน 393 บทความ เม่ือเปรียบเทียบปริมาณกับจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และบางคณะที่มีผลงานวิจัยจํานวนมาก โดยใชวิธีการสืบคนจํานวน
ผลงานวิจัยจากฐานขอมูล ISI Web of Science (คัดเลือกเฉพาะ document type ประเภท 
Article, Review, Letter เทานั้น)  คณะวิทยาศาสตร มีผลงานวิจัยคิดเปนรอยละ 36  ของ
จํานวนผลงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย และสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคณะอื่นๆ ในฐานขอมูล
เดียวกัน 
 

ท่ีอยูของผูแตง คําสําคัญท่ีใชในการสืบคน 
จํานวน 
บทความ 

คิดเปน 
รอยละ 

Mahidol University Address=(mahidol univ) AND Year 
Published=(2008)  

874 100   

Faculty of Science,              
Mahidol University 

Address=(fac sci SAME mahidol univ) AND 
Year Published=(2008)  

315 36.0   
 

Siriraj Hospital Address=( Siriraj Hosp) AND Year 
Published=(2008) 

183 20.9   

Faculty of Tropical 
Medicine, Mahidol University 

Address=(fac trop med SAME mahidol univ) 
AND Year Published=(2008) 

141 16.1   

Ramathibodi Hospital Address=(Ramathibodi Hosp) AND Year 
Published =(2008) 

102 11.7   
 

ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอบุคลากรดานการวิจัยกับองคกรอ่ืนๆ   
ทั้งในระดับประเทศ/ตางประเทศ 

ผลการเทียบเคียงจํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ Faculty of Science, National University of Singapore โดยใชการ
สืบคนจากฐานขอมูล ISI Web of Science (ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2552)  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนผลงานวิจัยที่สูงกวาทุกมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 
นับตั้งแตป ค.ศ. 1999-2008 คือ เปนเวลานานนับ 10 ป 

 

   

(ดูที่ www.sc.mahidol.ac.th/research/benchmarking.htm) 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 33..22..33 
1. www.sc.mahidol.ac.th/ research/pub 2008.htm  
2. www.sc.mahidol.ac.th/research/analysis2008.htm 
3. www.sc.mahidol.ac.th/research/benchmarking.htm  

Result 

เทียบเคียง
ระดับชาต ิ
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ตัวอยางการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.4 
คณะวิทยาศาสตร 

 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการ

ควบคุมคุณภาพงานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ ที่ได
มาตรฐานสากลสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

องคประกอบ 3.2  ผลงานวิจัย   Result 
 

หลักการ ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor      
มีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และกอใหเกิดการพัฒนาการเรียน  
การสอน ที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
3.2.4 มีผลงานวิจัยที่
ไดรับการอางอิงในวง
วิชาการ (Citation) 
 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ในระยะ 5 ปยอนหลัง (2548-2552) และไดรับการอางอิงใน
วงวิชาการ (Citation) (Result) 
2. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed 
Journals/Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอบุคลากร
ดานการวิจัยเทียบเคียงกับองคกรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ/ตางประเทศ (Result) 
3. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (Result) Result 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 2.3) 
2. รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สมศ. 2.5) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 33..22..44 

จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ในระยะ 5 ปยอนหลัง และไดรับการอางอิง ในวงวิชาการ 
(Citation) 

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติและปรากฎอยูในฐานขอมูลสากล ISI Web of Science ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 
(คัดเลือกเฉพาะบทความประเภท Article, Review, Letter) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,150 บทความ 
ไดรับการอางอิงโดยบทความอื่น มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,751 คร้ัง (สืบคน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2552) โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนการอางอิง ตอบทความ = 5.00 และมีคา h index = 24  

(เอกสารประกอบจากเว็บไซต www.sc.mahidol.ac.th/research/analysis2008.htm และ
ฐานขอมูล ISI Web of Science ที่เว็บไซต  isiknowledge.com/wos) 

ผลงานยอนหลัง 5 ปและจํานวนการอางอิง จากฐานขอมูล ISI Web of Science 
ป ค.ศ. ทีตีพิมพ จํานวนผลงานวิจัย  จํานวนการอางอิง 

2004 167 40 
2005 198 287 
2006 223 648 
2007 247 1,092 
2008 315 1,861 
2009 - 1,826 
รวม 1,150 5,751 

Result 
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และเม่ือตรวจวัดดวยฐานขอมูล Scopus พบวา ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและปรากฎอยูในฐานขอมูล
สากล Scopus ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (คัดเลือกเฉพาะบทความประเภท Article, Review, 
Letter) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,121 บทความ ไดรับการอางอิงจากบทความอื่น มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
5,647 ครั้ง (สืบคน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552) โดยมีคาเฉลี่ยจํานวนการอางอิงตอบทความ = 5.00 
และมีคา h index = 26  

(เอกสารประกอบจากเว็บไซต www.sc.mahidol.ac.th/research/analysis2008.htm และ
ฐานขอมูล ISI Web of Science ที่เว็บไซต www.scopus.com) 

ผลงานยอนหลัง 5 ปและจํานวนการอางอิง จากฐานขอมูล Scopus 
ป ค.ศ. ท่ีตีพิมพ จํานวนผลงานวิจัย  จํานวนการอางอิง 

2004 167 53 

2005 198 272 

2006 223 702 

2007 247 1,154 

2008 315 1,832 

2009 - 1,634 

รวม 1,121 5,647 

(เอกสารประกอบที่เวบ็ไซต  www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus-H-index.pdf) 

 

Result 
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จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer-reviewed Journals/Refereed 
Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอบุคลากรดานการวิจัย
เทียบเคียงกับองคกรอ่ืนๆ ทั้งในระดับประเทศ/ตางประเทศ 

ในปพ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชา การระดับนานาชาติและปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI Web of 
Science ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2547-2551) จํานวนทั้งสิ้น 1,150 บทความ  
เปนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง จํานวนทั้งสิ้น 896 บทความ คิดเปนสัดสวนบทความ
วิจัยที่ไดรับอางอิงตออาจารยประจํา 896:297 =  3.02:1 (สืบคนฐานขอมูล ISI Web of 
Science ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552) ซึ่งมีสัดสวนที่สูงข้ึน เมื่อเทียบกับผลการรายงานการ
ประเมินตนเองในปที่ผานมา (พ.ศ. 2550) ซึ่งมีจํานวนบทความในระยะเวลา 5 ป
ยอนหลัง (พ.ศ. 2546-2550) 1,086 บทความ มีบทความที่ไดรับการอางอิง จํานวน 505 
บทความ คิดเปนสัดสวนจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงตออาจารยประจํา 505:291 =  
1.73:1   และหากตรวจวัดดวยฐานขอมูล Scopus พบวา มีจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล Scopus ในระยะเวลา 5 ป
ยอนหลัง (พ.ศ. 2547-2551) จํานวนทั้งสิ้น 1,121 บทความ  และเปนบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง จํานวนทั้งสิ้น 859  บทความ คิดเปนสัดสวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงตอ
อาจารยประจํา 859:297 =  2.89:1 (สืบคนจากฐานขอมูล Scopus ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552) 

เอกสารแสดงรายชื่อบทความวิจัยทั้งหมดที่ไดรับการอางอิง อยูที่เว็บไซต 
- http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus1-200.pdf 
- http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus201-400.pdf 
- http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus401-600.pdf 
- http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus601-800.pdf 
- http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus801-1000.pdf 

การเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
จากการเทียบเคียงจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี   

ผูประเมิน และปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI Web of Science ในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 
(พ.ศ. 2547-2551) พบวา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนบทความที่ไดรับการ
อางอิง และจํานวนครั้งของการอางอิงสูงกวาคณะวิทยาศาสตรของสถาบันการศึกษาชั้นนําอ่ืนๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย ....... 

จํานวน 
บทความวิจัย 

จํานวนบทความ 
ท่ีไดรับการอางอิง 

จํานวนคร้ัง 
ของการอางอิง 

มหิดล 1,150 896 5,751 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 859 658 3,927 
Natl Univ. Singapore 499 430 4,480 

 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 33..22..44 
1. www.sc.mahidol.ac.th/research/analysis2008.htm  
2. ฐานขอมูล ISI Web of Science ที่เว็บไซต  isiknowledge.com/wos 
3. ฐานขอมูล ISI Web of Science ที่เว็บไซต www.scopus.com 
4. www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus-H-index.pdf) 
5. http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus1-200.pdf 
6. http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus201-400.pdf 
7. http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus401-600.pdf 
8. http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus601-800.pdf 
9. http://www.sc.mahidol.ac.th/research/PDF/scopus801-1000.pdf 

Result
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ตัวิอยางการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง 
ตัวอยางที่ 1.5 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

 
 
 
หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง 

มุงเนนการเพิ่มพูนความรู การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  

 

องคประกอบ 4.2 ผูรับบริการ Process
 

หลักการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร   

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
4.2.1 มีระบบการศึกษาความ
ตองการ  ความคาดหวัง  และ
ความคิดเห็นจากผู รับบริการ 
ผูเ ก่ียวของ ใหเปนที่ตองการ
ของผูรับบริการ   

 
 
 

1. การศึกษา วางแผน  สํารวจความตองการของผูรับบริการกลุมเปาหมาย
กลุมตางๆ (P)  
2. กําหนดชองทาง /แนวทาง การรับฟงความคิดเห็นจากผู รับบริการ /
ผูเกี่ยวของ (P) 
3. การดําเนินงานการจัดบริการ/ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ (D) 
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการตางๆ/การรับฟงความ
คิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ (C)  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ  รูปแบบ กระบวนการ และปจจัย
ตางๆ เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินงานการบริการวิชาการบรรลุตามเปาหมายของ
องคกรและผูรับบริการ (A) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 44..22..11  
 

เน่ืองจากคณะฯ มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย และจํานวนมาก จึงมีการ
จัดบริการวิชาการหลายรูปแบบ โดยหลายหนวยงานมีการกําหนดใหทุกหนวยงานที่จัด
โครงการบริการวิชาการจะตองมีกระบวนการศึกษาความตองการ ความคาดหวังของ
ผูรับบริการวิชาการ (เอกสารอางอิง 4.2.1-1 และเอกสารอางอิง 4.2.1-2) โดยมีกระบวนการ
ตามแผนภาพ Process Model ดังภาพดานลาง และทุกหนวยงานยอยจะรายงาน
ภาพรวมของการใหบริการวิชาการตอกรรมการวิชาการ และกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
นําไปวางแผนพัฒนาและกําหนดนโยบาย / แนวทาง การใหบริการวิชาการตอไป 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการบรกิารวชิาการ มาตรฐานคณุภาพท่ี 4 

P-D
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รูปที่ 4.2.1-1  Process Model ของการศึกษาความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการวิชาการ 
 

ทั้งนี้ คณะฯ มีระบบการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ และ
ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกสวนที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการ
ใหบริการวิชาการอยางตอเน่ือง โดยคณะฯ มีรูปแบบของการติดตามเพื่อประเมินผลความพึง
พอใจของผูรับบริการหลากหลายตามความเหมาะสม ดังน้ี  

1. ระบบเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ ไดแก  แบบสอบถาม  สมุดลงความคิดเห็นสําหรับผู
เขาชมพิพิธภัณฑ  

2. ระบบสารสนเทศ ไดแก Website http://www.si.mahidol.ac.th/museums แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการหอสมุดศิริราช ผานทาง website, web board, e-mail  

ในการจัดการประชุม อบรมทางวิชาการสําหรับบุคลากรทางการแพทยในแตละครั้ง 
คณะฯ จะมีการวางแผนรวมกันตั้งแตแรกเริ่มโครงการจนจบกระบวนการจัดประชุม  รวมถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมดวย  เพื่อนําขอมูลในการประเมินแตละครั้ง
เสนอใหรองคณบดีฝายวิชาการและเจาของโครงการรับทราบและพัฒนาปรับปรุงใน
อันดับตอไป  ซ่ึงการประเมินในแตละคร้ังจะใหผูเขารวมประชุมตอบแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ และคําถามแบบเปดเพื่อใหขอเสนอแนะตางๆ สําหรับการประชุม
ครั้งตอไป ตัวอยางประเด็นที่สอบถามในการจัดประชุมวิชาการรวมระหวางคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาลกับคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

1. ดานวิชาการ 
1.1 หัวขอวิชาการ นาสนใจเพียงใด 
1.2 การนําเสนอผลงานวิจัย นาสนใจเพียงใด 
1.3 เวลาที่ใชในการประชุม มีความเหมาะสมเพียงใด 

2. เอกสารประกอบการประชุม มีความชัดเจน  เขาใจงาย  และการใชประโยชนของ
เอกสาร 
1.1 Program book และบทคัดยอ  
2.2 หนังสือเวชศาสตรรวมสมัย 

3. การใหบริการของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
4. อาหารวาง 
5. สถานที่จัดประชุม 
6. ดานโสตทัศนูปกรณ 

สํารวจความตองการของ
ผูรับบริการโดยใชแบบสอบถาม

, Website กอนเริ่มโครงการ 

รวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินความตองการ
ของผูรับบริการทัง้กอน
และหลังเสร็จส้ินโครงการ 

นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ฯเพื่อวางแผนการดําเนินการ
โครงการใหบริการวิชาการที่

สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ 

ดําเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการตามที่

กําหนดไว 

สอบถามความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะของผูรับบริการ

หลังเสร็จส้ินโครงการ 

P-D

C

A 
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7. การเดินทางมาเขารวมประชุมมีความสะดวกมากนอยเพียงไร 
8. ความสะดวกในการลงทะเบียนลวงหนา 
9. ความสะดวกในการลงทะเบียนหนางาน 
10. การจัดแสดงบูธ การจัดแสดงผลิตภัณฑและเวชภัณฑทางการแพทย 
11. ขอเสนอแนะอื่นๆ   

 

ซ่ึงจากประเด็นการประเมินในหัวขอตางๆ คณะฯ ไดใชผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดประชุมวิชาการ (เอกสารอางอิง 4.2.1-3) ดังน้ี 

1. ดานวิชาการ ผูรับบริการสวนใหญมีความเห็นวาหัวขอการประชุมมีความเหมาะสม
และนาสนใจ อยูในระดับดีถึงดีมากรอยละ 50  การนําเสนอผลงานวิจัยมีความนาสนใจ อยูใน
ระดับดีถึงดีมาก รอยละ 60  เวลาที่ใชในการประชุม มีความเหมาะสม อยูในระดับดี – ดีมาก 
รอยละ 56  มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับใหเพ่ิมเวลาในการบรรยายใหมากขึ้นและไมควรจัดหัวขอการ
บรรยายที่เหมือนกันในเวลาเดียวกัน  เน่ืองจากผูเขารวมประชุมไมสามารถเขาฟงในเวลา
เดียวกันได  ซ่ึงในสวนนี้ไดนําเสนอใหคณะผูจัดการประชุมที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขในการจัดประชุมครั้งตอไป 

2. เอกสารประกอบการประชุม มีความชัดเจน  เขาใจงาย  และการใชประโยชนของเอกสาร 
2.1 Program book และบทคัดยอ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ 59 
2.2 หนังสือเวชศาสตรรวมสมัย ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก    

รอยละ 55 
3. การใหบริการของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดี

ถึงดีมาก รอยละ 58 
4. อาหารวาง  ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ 49 
5. สถานที่จัดประชุมผูรับบริการสวนใหญมีความเห็นวาสถานที่การจัดประชุมมีความ

เหมาะสม อยูในระดับดีถึงดีมาก  รอยละ 48 และมีขอเสนอแนะวาควรเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม
เน่ืองจากมีความคับแคบ  ไมสามารถจุผูเขารวมประชุมไดเพียงพอ 

6. ดานโสตทัศนูปกรณ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก รอยละ 51 
7. การเดินทางมาเขารวมประชุม ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก 

รอยละ 54  
8. ความสะดวกในการลงทะเบียนลวงหนา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึง

ดีมาก รอยละ 53 
9. ความสะดวกในการลงทะเบียนหนางาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีถึง

ดีมาก รอยละ 57 
10. การจัดแสดงบูธ การจัดแสดงผลิตภัณฑและเวชภัณฑทางการแพทย ผูรับบริการมี

ความพึงพอใจอยูในระดับดีถึงดีมาก  รอยละ 62 
 

C

A

ขอเสนอแนะ
เพื่อ 
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ผลการจัดประชุมวิชาการประจําปของคณะฯ แสดงในตารางที่ 4.1.1-1 

งานประชุมวิชาการ
ประจําป 

จํานวนผูเขารวมประชุม 
ท่ีวางแผนไว (คน) 

จํานวนผูเขารวมประชุม 
ท่ีเกิดข้ึนจริง (คน) 

รอยละความพึงพอใจ
โดยรวมมาก-มากที่สุด 

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก แผน ผล 

2550 2,000 500 3,006 416 80 91 
2551 2,500 1,000 3,575 1,669 82 93 
2552 3,000 1,500 4,458 1,629 82 93 

 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  44..22..11  

 

1. เอกสารอางอิง  4.2.1 - 1. 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ 

2. เอกสารอางอิง  4.2.1 - 2. 
- รายงานสรุปผลการวิเคราะหรอยละความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการ 

3. เอกสารอางอิง  4.2.1 - 3. 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่องการประเมินผลและแนวทางพัฒนาปรับปรุงการใหบริการวิชาการ  

ใหตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
 
 
 

 

CQI
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การเขยีนรายงานการประเมินตนเองและการใหคาคะแนน 
ตัวอยางที่ 2.1 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

  
  

หลักการหลักการ    :  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย   โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเดน
กวาสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสาขา/คณะเดียวกัน  และสงเสริมการจัดการเรียนการสอน          
ที่บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 

องคประกอบ 2.1  ระบบและกลไก  Process

หลักการ มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับองคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร ทั้งการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี ระบบและ
กลไกแตละระดับ อาจมีรูปแบบแตกตางกันได 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.1.1 องค ก รมี ก า ร กํ าหนด
โครงสราง ผูรับผิดชอบ ทิศทาง 
นโยบาย  เปาหมาย  แผนงาน 
ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การศึกษาที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และของชาติ   
 
 
 
 
 
 

1. โครงสรางและการกําหนดผูรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาและ
กระบวนการเชื่อมโยง ประสานงานระหวางองคกรและมหาวิทยาลัย (P)  
2. การศึกษา วิเคราะห ปจจัยตางๆ เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ แผนงาน/
แผนปฏิบัติการดานการศึกษา ตามบริบทขององคกร (P)  
3. แผนการดําเนินการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยง /ดึงศักยภาพของผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา (P)  
4. แผนการสรางเครือขายวิชาการ (Academic Network) ทั้งในและตางประเทศ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู ทรัพยากรและความรวมมือตางๆ  (P) 
5. แผนกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค 
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/แผนปฏิบัติ ตัวบงชี้ดานการศึกษา (P) 
6. การถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการไปสูผูเกี่ยวของ/ผูปฏิบัติงาน
อยางทั่วถึง (D)    
7. การจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพ่ือการพัฒนางานดานการศึกษาที่จะ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (D) 
8. การติดตาม ประเมินผล การถายทอดแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานไปสู
ผูปฏิบัติงาน และผลการจัดสรรทรัพยากร (C) 
9. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายตามยุทธศาสตรที่วางไว (A) Process 

ตัวบงช้ีตัวบงช้ีที่เกีย่วของที่เกีย่วของ 
1. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ. 10.1) 

 

   

                 มาตรฐานคณุภาพดานการศกึษา มาตรฐานคณุภาพท่ี 2 
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การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 22..11..11  
ก. โครงสรางและระบบการบริหารจัดการดานการศึกษา 

ในพันธกิจดานการศึกษา  คณะฯ ไดจัดระบบและกลไกในการดําเนินการดานการศึกษา
ใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล  รวมทั้งใหมีมาตรฐานคุณภาพ
ตามที่คณะฯ กําหนด  ทั้งดานมาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา  และปจจัยเกื้อหนุน เพ่ือการเรียนรูของนักศึกษา 

ตั้งแตปงบประมาณ 2550 คณะฯ ไดปรับโครงสรางการบริหารใหม (รายละเอียด
มาตรฐานที่ 1.1) สําหรับพันธกิจดานการศึกษา ไดปรับโครงสรางบริหารในปดังกลาวดวย และ 
ในปงบประมาณ 2552  มีการปรับโครงสรางการบริหารพันธกิจดานการศึกษาอีกครั้งหน่ึง
ในวาระที่ 2 ของคณบดี ตามแผนภูมิที่ 2.1.1-1 โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายการศึกษา
รับผิดชอบบริหารการศึกษาระดับปริญญาและงานแพทยศาสตรศึกษา  รองคณบดีฝาย
การศึกษาหลังปริญญารับผิดชอบบริหารการศึกษาระดับหลังปริญญาและหนวย
การศึกษาหลังปริญญา และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาบริหารงานดานกิจการ
นักศึกษาระดับปริญญาและงานกิจการนักศึกษา รองคณบดีฯ ทั้ง 3 ทาน บริหารงานผาน
กรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ  โดยกําหนดทิศทางเปาหมาย และตัว
บงชี้ดานการศึกษา เพ่ือใหสามารถถายทอดถึงผูที่ เกี่ยวของในการดําเนินพันธกิจดาน
การศึกษาใหสามารถดําเนินงานไดตามทิศทางที่คณะฯกําหนด รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานดานการศึกษาอยางเปนระบบ  และมีการประสานงานทั้งในระดับภาควิชา หลักสูตร 
และหนวยงานสนับสนุนตางๆ    

คณะฯ มีหลักการในการบริหารงานโดยมีขอกําหนด/นโยบาย เพ่ือจัดทําแผนงาน       
ดังตารางที่ 2.1.1-1 เ 

 

แผนภูมิที่ 2.1.1-1 โครงสรางการบริหารดานการศึกษา  

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2551) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
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ตารางที่ 2.1.1-1 หลักการบริหารงานดานการศึกษา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ขอกําหนด / นโยบายเพื่อการวางแผนดําเนินงาน แผนงานประจําและแผนงานพัฒนา 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2545 
2. ขอกําหนดตางๆ ไดแก 

- เกณฑมาตรฐานทางการศึกษาของสกอ. 

- พรบ.และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

- ระเบียบแพทยสภา สภาการพยาบาลและ
สภาวิชาชีพอื่นๆ 

- พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

- มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลองครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป 

3. ผลการประเมินตนเองประจําป 
4. ผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

และองคกรภายนอก 

1. การจัดการศึกษาโดยมุงการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2. มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา 

- มาตรฐานหลักสูตร ประมวลรายวิชาและ
แผนการสอน 

- มาตรฐาน/คุณภาพของการประเมินผล 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

- การประกันคุณภาพภายใน  
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ภายในคณะฯ 

 การประเมินคุณภาพโดยมหาวิทยาลัย 
มหิดล  

- การประกันคุณภาพภายนอก  (สมศ . , 
องคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ) 

 

ข. ทิศทาง/เปาหมาย  
คณะฯ ไดทบทวนวิสัยทัศนในป พ.ศ.2548  และกําหนดยุทธศาสตรในพันธกิจตางๆ 

รวมทั้งมีการพิจารณากลยุทธเพ่ือใหมีความสอดคลองเปนระบบทั่วทั้งคณะฯ  เพ่ือเร่ิมใชตั้งแตใน
ปงบประมาณ 2549  ซ่ึงในพันธกิจดานการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาไดกําหนดยุทธศาสตร  
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพื่อติดตามกระบวนการ  (เอกสารอางอิง 2.1.1 
รายการที่ 1)) และเปาหมายในระหวางพ.ศ.2549 - 2552 เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนงานได
สอดคลองกันทุกระดับ  (ตารางที่ 2.1.1-2)   

ภายหลังการประเมินตนเองประจําปงบประมาณ 2549 ไดมีการทบทวนและปรับปรุง
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ในดานการศึกษาใหม สําหรับป 2550-2552 (ตารางที่ 2.1.1-2) และในป 
2550 ไดจัดทําแผนกลยุทธพันธกิจดานการศึกษา  เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2552 (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 2-3) 
 

ตารางที่ 2.1.1-2 ความทาทายเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และตัวชี้ วัดดานการศึกษา      

พ.ศ. 2549 - 2552  และผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2549 - 2551 
ความทาทายเชิงกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. การทําใหการศึกษาและบริการของคณะฯ เปน
ทางเลือกแรกของกลุมเปาหมาย 

1. บัณฑิตเปนคนดี มีคุณภาพทั้งดาน ความรูและ
คุณธรรม 

2.  การทําใหการศึกษาและบริการของคณะฯ เปน 
“Best Practice” ระดับประเทศและในเอเซีย 

2. นักศึกษาพัฒนาใหเต็มศักยภาพ  มีความสุขใน
การศึกษา 

 

P

P
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ตัวชี้วัดดานการศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน  ป พ.ศ. 
2552 2553# 2549 2550 2551 2552 

6. อัตรานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในวงรอบ
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

      

ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  > 95%  > 95% 95.86 97.96 94.83  94.87 
ข. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต         85%  > 85% 80.67 76.64 85.62 90.27 
ค. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความ

ผิดปกติของการสื่อความหมาย 
    70%    80%   NA   NA 40.00 76.67 

7. รอยละของสอบผาน National test ในการ
สอบครั้งแรกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

      

ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
National Test I 
National Test II 
National Test III 

 
    95%
    95%
    95%

 
 > 95%
 > 95%
 > 95%

 
80.34 
    - 
    - 

 
83.60 
   - 
   - 

 
92.12 
94.44 
   - 

 
96.18 

 94.74 
89.81 

ข. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      > 80%     75% 74.74 65.71 65.65 72.02 
ค. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความ

ผิดปกติของการสื่อความหมาย 
 > 80%  > 80%     -    - 16.67 86.96 

8. ระยะเวลาที่ใชในการสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิ ต ศึ ก ษ า  ( เ ดื อ น แ ล ะ นั บ ต า ม ป
การศึกษา) 

      

ก. ระดับปริญญาโท   36     36 43.71 41.87 44.70    48.32* 
ข. ระดับปริญญาเอก < 48  < 48 53.07 55.23 59.53 54.33* 

9.  อัตราสวนผลงานวิจัย / วิทยานิพนธของ
นักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรภายใน 
2 ป ตอจํานวนนักศึกษา 

 0.30   0.30 0.14 0.17 0.21   0.18**

10. รอยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในการ
เปนนักศึกษารามาธิบดี ในระดับมาก - มาก
ที่สุด 

  70%  > 70% 50.49 57.20 56.99 69.55 

11. คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (เต็ม 5) 

> 4.0    4.5 3.82 3.83 3.79  -*** 

 

หมายเหตุ # เปาหมายในป 2553 
 * ขอมูลจะรวบรวมแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2553 
 ** ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2552 
 *** ม.มหิดล เปนผูดําเนินการสํารวจขอมูล และ ณ 30 กันยายน 2552 ยังดําเนินการ  

ไมแลวเสร็จ 
 **** ขอ 10  2555 > 75% 

 

ค. ผูสงมอบ / พันธมิตร และผูมีสวนไดสวนเสยี    
คณะฯ ไดจําแนกผูสงมอบ/พันธมิตร ในการดําเนินงานพันธกิจดานการศึกษาในระดับ

ตางๆ รวมทั้งกําหนดเปาหมายในความรวมมือดังแสดงในตาราง 2.1.1-3 และ 2.1.1-4 โดย
คณะฯ มีกระบวนการในการสรางสัมพันธภาพ  เพ่ือใหมีการจัดการหลักสูตรการศึกษาในทิศทาง
ที่คณะฯ ไดตั้งไวดังน้ี 

P-D

C
(+CQI)
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1. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ก. ระดับปริญญาตรี มีความรวมมือในการจัดการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร      

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยมีการประสานงานผานรองคณบดีฝายการศึกษา
และประธานหลักสูตร 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดแตงตั้งคณาจารยเปนกรรมการหลักสูตร
รวมกัน  มีอาจารยจากทั้ง  2 คณะ  รวมเปนกรรมการในการสอบสัมภาษณคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดวย   

ผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและคณะแพทยศาสตรรพ.รามาธิบดี มีนโยบาย
ประชุมสัมมนารวมกันทุกป เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และ    พันธกิจอ่ืนๆ  ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมา ทําใหมีขอสรุปแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกัน ทั้งดานการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การวิจัย และ
การบริหารบุคคล  (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 4)  

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา มีความรวมมือกับคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยในการจัด
หลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 11 หลักสูตร (ปริญญาโท 7 หลักสูตร และปริญญา
เอก 3 หลักสูตร) ไดแก คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคนิคการแพทยและสถาบันวิจัยโภชนาการ  โดยมี
กลไกสําคัญในการดําเนินงาน คือ ประธานหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะฯ ไดมีการติดตอสรางสัมพันธภาพที่ดี กับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัยและ

สถาบันเครือขายหลายระดับ  ทั้งในการบริหารจัดการศึกษาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร  และการสัมมนาในระดับสถาบันและระดับหนวยงานตามที่มีความตองการรวมกัน   
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานดานการศึกษา  

ก. ระดับปริญญาตรี 
(1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยการ

พัฒนาบุคลากร การพบปะและทบทวนผลงานกับพันธมิตร เพื่อรวมพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาเปนประจํา ไดแก สถาบันรวมผลิตแพทยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและ
โรงพยาบาลบุรีรัมย  โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ 

ในปการศึกษา 2552 คณะฯ มีพันธมิตรสถาบันรวมผลิตแพทยเพ่ิมอีก 2 แหง สําหรับ
จัดสงนักศึกษาแพทยปที่ 6  ไปฝกเวชปฏิบัติ คือ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช-สุพรรณบุรี และ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 5)  

(2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลที่ฝกปฏิบัติงาน ในรายวิชาการพยาบาลชุมชน 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4  และรายวิชาปฏิบัติการอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 4   (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 6)  

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  นักศึกษา
มีแหลงฝกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  วัดไรขิง วิทยาลัยราชสุดา และมีการ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติรวมกันทุกปการศึกษา  
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ข. ระดับหลังปริญญา 
โครงการฝกอบรมแพทยประจําบาน ภาควิชาตางๆ ไดมีเครือขายซึ่งเปนแหลงเรียนรู

ของแพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด  ไดแก 
- โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตรตางๆ เชน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาลัย
พระมงกุฎเกลาฯ และวิทยาลัยแพทย กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เปนตน 

-  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค   
โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลชลบุรี สถาบันมะเร็งแหงชาติ และ
โรงพยาบาลตํารวจ  เปนตน 

โดยภาควิชา / ผู รับผิดชอบโครงการฝกอบรมมีการประสานงาน   ประชุม
แลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อปรับปรุงกิจกรรมใหเปนประโยชนแกผูเรียน อยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
 

ตารางที่ 2.1.1-3  การสรางเครือขายภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ   

ระดับ เครือขาย
ภายในประเทศ 

ความรวมมือ เปาหมาย 

1. คณะฯ - ก ลุ ม ส ถ า บั น
แพทยศาสตร แห ง  
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(กสพท.) 

 

- ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
สถาบันผ ลิตแพทย ของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น  ด า น ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ก า ร จั ด
การศึกษา   

- คุณภาพการบริหารงาน
ดานการศึกษา เชน การ
คัดเลือกนักศึกษาแพทย 
(เริ่มตั้งแตปการศึกษา 
2549) การพัฒนาระบบ
ก า รป ร ะ กั น คุณภ าพ
การ ศึกษา  โ ร ง เ รี ยน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ  

 - สภาการพยาบาล - ความรวมมือในดานการ
ควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษา และการปฏิบัติ
วิชาชีพทางการพยาบาล 

- คุณภาพการบริหารงาน
และการจัดการศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร 

 -  เครือขายคณบดีและ
หั ว ห น า ส ถ า บั น 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ข า
พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  
ของรัฐ (ทคพย.) 

- เ ค รื อ ข า ย ค ณ บ ดี แ ล ะ
หัวหนาสถาบันการศึกษา
ส า ข าพย าบ า ล ศ า สต ร 
ภาครัฐ มีความรวมมือใน
ดานการจัดการศึกษา และ
การบริหารการศึกษา 

2. ระดับปริญญาตรี    
2.1 ห ลั ก สู ต ร
แ พ ท ย ศ า ส ต ร
บัณฑิต 

- รพ.มหาราชนครราชสีมา 
- รพ.บุรีรัมย 
- รพ.ชุมชน  
- ศูนยบริการสาธารณสุข  
- รพ.นครสวรรค 
- รพ.นครศรีธรรมราช 
- รพ.พระนครศรีอยุธยา 
- รพ.เจาพระยายมราช
สุพรรณบุรี 

- แหลงฝก เวชปฏิ บั ติของ
นักศึกษาแพทย 

- ความรวมมือดานวิชาการ
ของบุคลากร 

- พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาแพทย 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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ระดับ เครือขาย
ภายในประเทศ 

ความรวมมือ เปาหมาย 

2.2 ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

- โรงพยาบาล  
- สถานีอนามัย  
- ศู น ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุข  

- ชุมชนในกทม.  

- แหลงฝกงานของนักศึกษา
พยาบาล 

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
พยาบาล 

2.3 ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาความผิดปกติ
ข อ ง ก า ร สื่ อ
ความหมาย 

- รพ.พระมงกุฎเกลาฯ 
- วิทยาลัยราชสุดา 
- รพ.วัดไรขิง 

- แหลงฝกงานของนักศึกษา 
วท.บ. 

- ฝกทักษะการตรวจการได
ยิน 

3. ระดับหลังปริญญา    
3.1 ปริญญาโท -
เอก 

- โรงพยาบาล  
- ชุมชนในกทม.  
- ชุมชนตางจังหวัด  

- แหลงฝกงานของนักศึกษา 
- แหลงขอมูลงานวิจัย 

- ผลสําเร็จของนักศึกษา 

3.2 เ ที ย บ เ ท า
ปริญญาเอกและ
หลังปริญญาเอก
( ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
แพทยประจําบาน 
และแพทยผูชวย
อาจารย) 

- วิ ทยา ลั ยและ  ราช
วิทยาลัยตางๆ 

- คณะแพทยศาสตร
ตางๆ 

- เปนแหลงฝกอบรมแพทย
เฉพาะทาง  ตามที่ ได รับ
อ นุ มั ติ จ า ก แพทย สภ า 
วิทยาลัย และราชวิทยาลัย 

- บุคลากรของคณะฯ เขารวม
เปนกรรมการของวิทยาลัย/
ราชวิทยาลัย   

- ผลิตแพทยเฉพาะทาง 
 
 
 

- การพัฒนาเชิงวิชาการใน
แตละสาขา 

- โรงพยาบาลศูนย - แหลงฝกอบรมในหลักสูตร
แพทยประจําบานและแพทย
ผูชวยอาจารย 

- ห ลั ก สู ตรฝ กอบรมร วม
รามาธิบดี และ รพ.มหาราช
นครราชสีมา (กุมารเวชศาสตร) 

- สถาบันสมทบหรือแหลง
ฝกอบรมในวิชาเลือก 

 
ตารางที่2.1.1-4 การดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะฯ 

ผูประสานงานหลัก  
ของคณะฯ 

หนวยงานนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรม 

- คณะฯ 
- ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
การศึกษา 

- คณะ/สถาบันผลิตแพทย 
- โรงพยาบาลจังหวัด /
โรงพยาบาลสมทบ /
โรงพยาบาลชุมชน 

- ชมรมศิษยเกา 
- ศิษยเกา 

- สนับสนุนทรัพยากรและประสานงานสนับสนุน  
การเรียนการสอน 

- แหล งฝ ก เ วชปฏิ บั ติ ขอ งนั กศึ กษาแพทย  
นักศึกษาพยาบาลและแพทยประจําบาน 

- กิจกรรมวิชาการภายในคณะฯ เชน Faculty  hour 

- ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
กิจการนักศึกษา 

- งานกิจการนักศึกษา 

- ผูปกครองนักศึกษา 
- หนวยงาน/สํานักงานใน
และนอกมหาวิทยาลัย 

- การมีสวนรวมในกิจกรรม เชน  พิธีรับเส้ือกาวน  
การปฐมนิเทศนักศึกษา 

- วิชาเลือกเสรี 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร/พัฒนานักศึกษา 

ห น ว ย เ ว ช ศ า ส ต ร
ฉุกเฉิน 

- องคกรอิสระ 
- ศูนยนเรนทร 

- รายวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน (หลักสูตรพบ.) 
- โครงการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขา เวช
ศาสตรฉุกเฉิน 

ภาควิชา เวชศาสตร
ครอบครัว 

- ชุมชนตางๆ ในกทม. 
- ศูนยบริการสาธารณสุข

(กทม.) 

- รายวิชาเวชศาสตรผูใหญ (หลักสูตรพบ.) 
- โครงการฝกอบรมแพทย เฉพาะทางสาขา  
เวชศาสตรครอบครัว 

สํานักงานเวชศาสตรชุมชน - โรงพยาบาลชุมชน - รายวิชาเวชศาสตรชุมชน (หลักสูตรพบ.) 
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ง. เครือขายวิชาการ (Academic Network)  
(1)  การสรางเครือขายวิชาการภายในประเทศ   

มีการสรางความรวมมือระหวางสถาบันผลิตแพทย  โดยคณะฯ เปนสมาชิกในกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย สวนบุคลากรในสาขาแพทยเฉพาะทางเปนสมาชิกในราชวิทยาลัย
ตางๆ ซึ่งเปนเครือขายสนับสนุนดานวิชาการ และการฝกอบรมแพทยประจําบานของคณะฯ  

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน ในการผลิต
บัณฑิตทั้งแพทยศาสตรบัณฑิต  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  และฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง เพ่ือ
ประโยชนดานวิชาการ และการสนับสนุนปจจัยแกสถาบันรวมผลิตแพทย/โรงพยาบาลสมทบ และ
ประโยชนสําหรับเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา และแพทยประจําบานของคณะฯ (ตารางที่ 2.1.1-5)   

ในการทบทวนวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ซ่ึงดําเนินการในป 2548  คณะฯกําหนดกลยุทธ
การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนทุกพันธกิจ ไดแก การศึกษา การบริการ  และการวิจัย และในป 
2551 คณะฯ มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและยุทธศาสตร  โดยยังคงใชกลยุทธฯเดิมตอไป 
(รายละเอียดพิจารณาในมาตรฐานดานการวิจัยและมาตรฐานดานการบริการวิชาการเพิ่มเติม) 
 

ตารางที่ 2.1.1-5 การสรางเครือขายวชิาการภายในประเทศ 

ระดับ 
เครือขาย

ภายในประเทศ 
ความรวมมือ เปาหมาย 

1. คณะฯ - ก ลุ ม ส ถ า บั น
แพทยศาสตรแหง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(กสพท.) 

- ความรวมมือระหวางสถาบัน
ผลิตแพทยของประเทศไทย
ในการดําเนินงาน ดานการ
บริหารงานการจัดการศึกษา  
การบริการและการวิจัยทาง
การแพทย 

- คุ ณ ภ า พ ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ด า น
การศึกษา  เชน  การ
คั ด เ ลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า
แพทย  ( เ ร่ิมตั้ ง แตป
การศึกษา 2549) การ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา โรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ  

2. สาขาวิชา - วิทยาลัยและราช
วิทยาลัยตางๆ 

- คณะแพทยศาสตร
ตาง  ๆ

- แหลงฝกอบรมแพทยเฉพาะ
ทางตามที่ไดรับอนุมัติจากแพทย
สภา,วิทยาลัย และราชวิทยาลัย 

- บุคลากรของคณะฯ เขารวมเปน
กรรมการของวิทยาลัย/ราชวิทยาลัย   

- ผลิตแพทยเฉพาะทาง 
 
 
- การพัฒนาเชิงวิชาการ   
ในแตละสาขา 

 - โรงพยาบาลศูนย - แหลงฝกอบรมในหลักสูตร
แพทยประจําบานและแพทย
ผูชวยอาจารย 

- สถ าบั น สมทบห รื อ
แหลงฝกอบรมในวิชา
เลือก 

 - สภาการพยาบาล
และสถาบันผลิต
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

- ความรวมมือดานการศึกษา 
บริการ  และการวิ จัย  ทาง
พยาบาลศาสตร 

- ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
ทางการพยาบาล และ
การพัฒนาเชิงวิชาการ
และงานวิจัย 

 

(2) เครือขายวิชาการตางประเทศ   
หนวยงานวิเทศสัมพันธ ซึ่งบริหารงานโดยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธในการ

ประสานงานติดตอกับสถาบันตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือรวมกัน ในโครงการ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ใหบริการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ตางประเทศที่มีความประสงคเขามาศึกษาภายในคณะฯ รวมกับภาควิชา/สํานักงาน และ
ยังประสานงานเพื่อการประชุมรวมกันในการจัดประชุมวิชาการ ระหวางอาจารยแพทย 
พยาบาลของคณะฯ และศิษยเกาแพทยของคณะฯ ที่ทํางานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เชน CME, USMILE, Palliative care เปนตน (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 7)  

P-D
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ในดานการศึกษา คณะฯ มีการสรางความรวมมือในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาลและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาระบาด
วิทยาคลินิก  และหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอด 
7 หลักสูตร ไดแก สาขากุมารเวชศาสตร สาขาจักษุวิทยา สาขารังสีวิทยา สาขาเวช
ศาสตรครอบครัว สาขาศัลยศาสตร   สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาออรโธปดิกส และ
สาขาอายุรศาสตร โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาของคณะฯ  กับสถาบัน
ตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือกัน หรือเปนแหลงเรียนรูของแพทยประจําบานและ
แพทยประจําบานตอยอด 
 

จ. งบประมาณ  
ผูบริหารมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหแกงานดานการศึกษา โดยผานกลไก

ของคณะกรรมการงบประมาณของคณะฯ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะฯ มี
หนาที่รับผิดชอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป และจัดสรรทรัพยากรที่
จําเปนและเหมาะสมใหแตละพันธกิจ โดยเฉพาะงานดานการพัฒนาการศึกษา ไดจัดลําดับ
ความสําคัญ ในระดับตน เ น่ืองจากเปนภารกิจหลักของคณะฯ มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณปละครั้ง (ตารางที่ 2.1.1-6) และกรณีเรงดวนหรือฉุกเฉิน คณบดีพิจารณาอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ โดยผาน
กลไกการบริหารงานของภาควิชาตางๆ ที่เปนผูดําเนินการหลักสูตร  (สําหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตมีงานแพทยศาสตรศึกษา เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและ
บริหารจัดการ) ทั้งน้ีนอกเหนือเงินงบประมาณแลว คณะฯยังมีเงินนอกงบประมาณสําหรับการ
บริหารจัดการพันธกิจตางๆ อีกดวย 
 

ตารางที่ 2.1.1-6 สัดสวนงบประมาณการศึกษาตองบประมาณทั้งหมด  (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 8)  
งบประมาณ งบประมาณ 2549 งบประมาณ 2550 งบประมาณ 2551 งบประมาณ 2552 

งบประมาณการศึกษา 1,728,750,624 2,124,216,375 2,248,047,641 1,751,889,437 
งบประมาณทั้งหมด 5,785,589,497.71 6,496,215,989 7,527,930,156 7,624,049,948 
สัดสวน (รอยละ) 29.88 32.70 29.86 22.98 

  

คณะฯ ทําการทบทวนเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ และในป
พ.ศ. 2548 คณะฯ ไดปรับระบบการจัดทํางบประมาณ โดยเพิ่มความรับผิดชอบในการ
พิจารณางบประมาณในระดับคณะกรรมการตามพันธกิจหลัก  ซึ่งงบประมาณดาน
การศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากรองคณบดีฝายพันธกิจดานการศึกษากอนเสนอ
คณะกรรมการงบประมาณคณะฯ  
 

ฉ. การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา 

คณะฯ จัดระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา (รายละเอียดในมาตรฐานคุณภาพ 
2.1.2) ซ่ึงไดสรุปขอมูลผลการดําเนินงานดานการศึกษาที่ไดจากการการตรวจประเมินคุณภาพ
ทุกป (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 9)  

รวมทั้งเสนอผลสรุปดังกลาวในการสัมมนาผูบริหารการศึกษาของคณะฯ เพื่อ
กําหนดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีนอกเหนือจากการกําหนด
แนวทางการพัฒนาในระดับหลักสูตรแลว ผลการประเมินคุณภาพภายใน ยังกําหนดทิศทางการ
พัฒนาในระดับคณะฯ ดวย (เอกสารอางอิง 2.1.1 รายการที่ 10) และทําใหผลลัพธดานการศึกษา
สวนมากมีแนวโนมที่ดีขึ้น (ดูรายละเอียดในสวนรายงานเรื่อง ผลลัพธ พันธกิจการศึกษา) 

P-D

C

A
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A
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 ขอมูลตัวบงชี้ของ สมศ. และ สกอ. ท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลตัวบงชี้ท่ี
เกี่ยวของ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน* 

2550 2551 2552 2551 2552 

1. คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษา (เต็ม
เวลาเทียบเทา) (สมศ. 
5.7)    

729,342.17 
(2,039,970,061.93 / 

2797) 

572,623.14 
(1,473,931,954.42 / 

2574) 

2,649,077.48  
(6,384,276,728.34 / 

2410) 
 

1 1 
 

2. สินทรัพยถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา (เต็ม
เวลาเทียบเทา) (สมศ. 5.6)  

245,467.84 
(686,573,566 / 

2797) 

94,607.92 
(243,520,792.28 / 

2574) 

2,992,391.44 
(7,211,663,365.69 / 

2410) 

2 3 

3.  มี โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิ จกรรมที่ สนับสนุน
การ พัฒนาหลัก สูตร
และการเรียนการสอน 
ซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวน
รวม (สกอ. 2.3) 

มีขอ1-4 มีขอ1-4 มีขอ1-5 2 3 

 
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  11..11..11  

 

หมายเลข รายการเอกสาร แหลงท่ีมาของเอกสาร 
2.1.1 รายการที่ 1 ตัวชี้วัดทางดานการศึกษา หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

(MEI) 
2.1.1 รายการที่ 2 แผนกลยุทธ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2545 

– 2552) 

งานนโยบายและแผน 

2.1.1 รายการที่ 3 โครงการตามแผนยุทธศาสตร พันธกิจดานการศึกษา งานนโยบายและแผน 

2.1.1 รายการที่ 4 การสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรวมกับคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยพัฒนาการศึกษา (MED) 

2.1.1 รายการที่ 5 สรุปผลการประชุมรวมระหวางสถาบันรวม/หนวยงานรวม  หนวยพัฒนาการศึกษา (MED) 

2.1.1 รายการที่ 6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับรายวิชาการฝกปฏิบัติ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ภ.พยาบาลศาสตร 

2.1.1 รายการที่ 7 การดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ [รายชื่อสถาบันที่เปนnet work / 
MOU และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา] 

หนวยวิเทศสัมพันธ ,             
ภ.พยาบาลศาสตร 

2.1.1 รายการที่ 8 สรุปการใชเงินประจําป (งบประมาณ 2552) งานนโยบาย 

2.1.1 รายการที่ 9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดานการศึกษา พ.ศ.2542-
2552 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
(MEI) 

2.1.1รายการที่ 10 รายงานการสัมมนาทางดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2549-2552 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
(MEI) 

 
 

(+CQI)
C
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  แนวทางแนวทางการเขียนอธบิายในรายงานการเขียนอธบิายในรายงาน  
2.1.2 มี ร ะ บ บ ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา  
 
 

1. ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในองคกร (P) 
2. การใหความรู ทักษะ ดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร (D) 
3. กระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และการใหขอเสนอแนะ   เพ่ือการ
พัฒนา (D)  
4. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในในปที่ผานมา (C)  
5. การนําขอมูลการประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาระบบประกันคุณภาพดานการศึกษา (A) 

Process 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 22..11..22 
 

ก. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะฯ จัดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณบดีแตงตั้ง
รองคณบดีฝายการศึกษาเปนผูรับผิดชอบและควบคุมคุณภาพ และมีอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปนกลไกขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณภาพภายในทางดานการจัดการศึกษาของ
คณะฯ และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษาเปนหนวยงานสนับสนุน  
สามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯไดเปนประจําทุกปอยางสม่ําเสมอ  
ตั้งแต พ.ศ.2542 และมีการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ืองจากการตรวจคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา พัฒนาเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของภาควิชา     
ซึ่งปจจุบันสามารถประเมินคุณภาพเชิงระบบในระดับหลักสูตรของทุกภาควิชา (แผนภูมิที่ 2.1.2-1) 

คณะฯ ใชกระบวนการนี้ในการสื่อสารมาตรฐานคุณภาพที่ตองการและเผยแพร
การปฏิบัติที่ดีระหวางหนวยงานภายในคณะฯ ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มความ
รวมมือของบุคลากรในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน  รวมทั้งมีการ
ดําเนินงานในระบบคุณภาพ  โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของนักศึกษา / 
ผูใชบัณฑิตในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น    

คณะฯ ทบทวนการดําเนินงานจากขอมูลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายใน 
และไดมีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง ในปพ.ศ.2550 มีการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาทุกระดับหลักสูตรโดยกรรมการ บริหารระดับหลักสูตรเปนผูดําเนินงานหลักและ
รวบรวมขอมูลผลดําเนินการตามตัวชี้วัดการดําเนินงานดานการศึกษา (Education KPI) 
ที่ไดกําหนดรวมกัน พบวายังมีประเด็นปญหาในดานการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงตองการปรับปรุงตอไป 
และยังไดดําเนินการตอเน่ืองในปพ.ศ. 2551 (เอกสารอางอิง 2.1.2 รายการที่ 1)   

ในปงบประมาณ 2552 คณะฯ ไดปรับปรุงโครงสรางบริหารพันธกิจดานการศึกษาใหม 
(มาตรฐานคุณภาพ 2.1.1) และไดแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบใน
การดําเนินการ และปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพภายในดานการศึกษา เพื่อใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการไดอยางตอเน่ือง (เอกสารอางอิง 2.1.2 รายการที่ 2)   

P
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แผนภูมิท่ี 2.1.2-1 แผนผังกระบวนการประกันคุณภาพภายในดานการศึกษา 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ข. ระบบและกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาไดจัดโครงการฝกอบรม “การประกัน

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล” แกผูแทนนักศึกษา ไดแก 
องคกรนักศึกษา ประธานชั้นป และกรรมการบานมหิดล ใหมีความรูความเขาใจ แนวคิดหลักการ
ของการประกันคุณภาพ และมีทักษะในการดําเนินงานประกันคุณภาพ รวมทั้งนํากระบวนการ
คุณภาพมาใชในการทํากิจกรรม พัฒนาโครงการ / กิจกรรมโดยใชระบบ Plan, Do, Check, Act 
คณะฯ ดําเนินการตอเน่ืองจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล ไดปลูกฝงหลักการ / ความรูในดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ และนําไปหลักการประกัน
คุณภาพไปประยุกตใชตอไป โดยกระบวนการดังตอไปน้ี    

(1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในการทําโครงการสําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
นักศึกษาจะไดรับการชี้แนะและฝกการจัดทําโครงการ กําหนด เปาหมาย และแผน
ดําเนินงานของโครงการ  รวมทั้งตัวชี้วัดผลลัพธของการดําเนินงานและสรุปวิเคราะห
เพื่อหาโอกาสพัฒนาตอไป  เปนการเรียนรูการประกันคุณภาพ (PDCA) ในงานที่
รับผิดชอบ 

(2) นักศึกษาโครงการฝกอบรมแพทยประจําบาน ไดรับการเรียนรูอยางเปนระบบ     
โดยการใหความรูในการปฐมนิเทศ การฝกอบรมรวมกับบุคลากรของคณะฯ  และรวมเปนทีม
ในการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล (HA) นอกจากนี้ ยังมีองคกรนักศึกษาระดับแพทย
ประจําบาน เพื่อบริหารจัดการโครงการตางๆ และเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนา
โครงการฝกอบรม 
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 ขอมูลตัวบงชี้ของ สมศ. และ สกอ. ท่ีเกี่ยวของ 

ขอมูลตัวบงชี้ท่ีเกี่ยวของ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน* 

2550 2551 2552 2551 2552 

1. ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่
ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (สมศ. 7.1) 

(แผนภูมิที่ 2.1.2-1) 
ตามเกณฑขอ1-5 

(แผนภูมิที่ 2.1.2-1) 
ตามเกณฑขอ1-5 

(แผนภูมิที่ 2.1.2-1) 
ตามเกณฑขอ1-5 

3 3 

2. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่
เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา (สกอ. 9.1) 

ตามเกณฑขอ1-4 ตามเกณฑขอ1-4 ตามเกณฑขอ1-4 3 3 

3.. มีระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดานการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ก
นักศึกษา (สกอ. 9.2) 

ตามเกณฑขอ1-4 ตามเกณฑขอ1-4 ตามเกณฑขอ1-4 2 2 

4. ระดับความสําเร็จของ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) 

ตามเกณฑขอ1-4 ตามเกณฑขอ1-4 ตามเกณฑขอ1-4 3 3 

    
เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพคณุภาพขอขอ  22..11..22  

 

หมายเลข รายการเอกสาร แหลงท่ีมาเอกสาร 
2.1.2 รายการที่ 1 อางถึง 2.1.1 รายการที่ 9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ดานการศึกษา พ.ศ.2542-2552 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
(MEI) 

2.1.2 รายการที่ 2 คําส่ังแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2552 และ
รายงานการประชุม 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
(MEI) 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 22..11 
กระบวนการ (Process)  
 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  
 2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

 3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

 4. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

 5. มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

 6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

 7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) 
  

 

/ 

C
(+CQI)



 

 

149

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ขอ 1) มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554) 
2)  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงาน
ภายใน 
3)  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4)  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และ 
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5)  มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4  
พันธกิจ 
6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน  
ปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผล  
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
7) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน  
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารและ  
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 หรือ 

7 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 8 ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

    8) มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 

2. การผลิตบัณฑิต 2.1  ร ะบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 

กระบวนการ ขอ 1) มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2) มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ  
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 
3) ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตาม
ตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 

เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการครบ 5 

ขอตามเกณฑทั่วไป และ
ค ร บถ ว น ต า ม เ กณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

    4) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กํ าหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ 
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 
5) มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 
ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
6) มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวาง
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 
7) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เฉพาะกลุม ค1  และ ง) 
8) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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    หมายเหตุ : 
1.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับ
หลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทํา
การประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตร  
ที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวม
หลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา
สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 
2. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษานั้นๆ และนับทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

 

 2.2 อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ปจจัยนําเขา  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้น ไป   หรือ 
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 

 

   สูตรการคํานวณ  
   คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  
    จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100  

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
    แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
     รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5  

 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

    หรือ  
     คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา x 5 
 

     คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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    หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับ
หรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมี
หลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี ้
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและ
นับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 

 2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป     หรือ 
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 6 ขึ้นไป 

 

    สูตรการคํานวณ 
คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

 

    จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ x 100  
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

    แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
     รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ x 5  

 รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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    หรือ  
     คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา x 5 
 

     คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที ่     
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 

กับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

  

    หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษา
และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 

 2.4 ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

กระบวนการ ขอ 1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ 
2) มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3) มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    4) มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6) มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
7) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

 2.5 ห อ งสมุ ด  อุปกรณ  
การศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู 

ปจจัยนําเขา  1) มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8  FTES ตอเครื่อง 
2) มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 
3) มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
4) มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอย
ในด านงานทะ เบี ยนนั กศึ กษาผ านระบบเครื อข าย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 
5) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา 
ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    6) มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอ
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความ
ตองการของผูรับบริการ 

 

 2.6  ร ะบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 
 

กระบวนการ ขอ 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
2) ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

    3) ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4) มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรื อชุมชนภายนอกเข ามามีส วนร วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5) มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

 2.7  ร ะบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ ขอ 1) มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
 

 

    2) มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
3) มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

    4) มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
5) มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม : 
6) มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 
7) มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาต ิ(เฉพาะกลุม ง) 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 
และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ตาม เกณฑทั่ ว ไปและ
ครบถวนตามมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 2.8 ระดับความสําเร็จของ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

ผลผลิต  1) มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
2) มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    3) มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้
และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
4) มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด
ในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย 
รอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
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    5) มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการ 
ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 
 

3.1 ระบบและกลไกการให
คํ าปรึกษาและบริการด าน
ขอมูลขาวสาร 
 

กระบวนการ ขอ 1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา 
2) มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา 
4) มกีารจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6) มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7) มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการ
ของนักศึกษา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

 3.2 ร ะบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

กระบวนการ ขอ 1) สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส ง เ สริ มผลการ เ รี ยนรู ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
2) มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ     3) มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน

คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ 
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กิจกรรมตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่
พึงประสงค 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
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    -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4) มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
5) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

4. การวิจัย 4.1 ร ะบบและกลไกการ
พั ฒน า ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค 

กระบวนการ ขอ 1) มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2)  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ 
การจัดการเรียนการสอน 
3)  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและ
นักวิจัย 
4)  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
5)  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

-  หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวจิัย 

เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 
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    - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

6)  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ
ขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
7)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจยัหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

 

 4.2 ร ะบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 

กระบวนการ ขอ 1)  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2)  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อให
เปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
3)  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
4)  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
5)  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
6)  มี ร ะบบและกลไกส ง เ ส ริมการจดสิ ทธิ บั ต รหรื อ 
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ตาม เกณฑทั่ ว ไปและ
ครบถวนตามมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารย ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

ปจจัยนําเขา  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

    2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 

    2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน 
    คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก   
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

    แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5  

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาํหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 

    หมายเหต ุ: 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา 
และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษา
หรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
3. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะ
วิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามที่คณะ
วิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
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5.  กา รบ ริ ก า รท า ง
วิชาการแกสังคม 

5.1 ร ะบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 
 

กระบวนการ ขอ 1)  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ 
การเรียนการสอน 
3)  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 
 
 
 

กระบวนการ ขอ 1)  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 
2)  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  
3)  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    4)  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
5)  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

6. ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กระบวนการ ขอ 1)  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2)  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 หรือ 6 ขอ 
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    3)  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4)  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
5)  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6)  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและ
มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 

7. การบ ริหารแล ะ
การจัดการ 

 

7.1  ภ า ว ะ ผู นํ า ข อ ง ส ภ า
สถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

กระบวนการ ขอ 1)  สภาสถาบันปฏิ บั ติหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
ลวงหนา 
2)  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    3)  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
4)  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม 
5)  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6)  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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    7)  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหาร 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 

 7.2  การพัฒนาสถาบั น สู
สถาบันเรียนรู 

กระบวนการ ขอ 1)  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
2)  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 

    3)  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหา 
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
4)  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 
5)  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่ เปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ด ี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

กระบวนการ ขอ 1)  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2)  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3)  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4)  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 4 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
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    5)  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

 

 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการ ขอ 1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2)  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน  ตามบริบทของสถาบัน จาก
ตัวอยางตอไปนี้ 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 5 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 

    - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
-  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 

    - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
3)  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
4)  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน 
5)  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตอสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6) มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน 
รอบปถัดไป 
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    หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวา
เกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ 
หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจาก
ความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดย
มีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 

8. ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 
 

8.1  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ  

กระบวนการ ขอ 1)  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน 
2)  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 
3)  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติงานใน 
แตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
4)  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 6 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 7 ขอ 

    5)  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช ในการวิ เคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอยางตอเนื่อง 
6)  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ  ติดตามการใช เ งินให เปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7)  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
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9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 
 

9.1 ร ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

กระบวนการ ขอ 1)  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2)  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสงูสุดของสถาบัน 
3)  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4)  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน
แล ะ สํ านั ก ง านคณะกร รมกา รกา รอุ ดมศึ กษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
5)  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
6) มีระบบสารสนเทศที่ ใหขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 
7) มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 
8) มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 หรือ 6 ขอ 
คะแนน 4 : มีการดําเนินการ 7 หรือ 

8 ขอ 
คะแนน 5 : มีการดําเนินการ 9 ขอ 

     



 

 

168

องคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพ ชนิดตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐาน เกณฑการประเมิน คาคะแนน 

    9) มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงาน
อื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

10. สถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

10.1 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

กระบวนการ ขอ 1) ว า งแผนพัฒนาสถ านศึ กษ าต ามแนวน โยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 
2) จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตยดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
3) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองค
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
4) ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5) กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 
3 ดี (3D) 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการ 1 ขอ 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการ 3 ขอ 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการครบทั้ง 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเป ลี่ยน 
ใหเปนคะแนน 1-5 ใน
ภายหลัง  

     

 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู 
เจตนคติที่ ดี  ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 

ผลผลิต  1) มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 1 ดาน 
2) มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 2 ดาน 
3) มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ครบทั้ง 3 ดาน 

คะแนน 1 : มีการดําเนินการขอ 1 
คะแนน 2 : มีการดําเนินการขอ 2 
คะแนน 3 : มีการดําเนินการขอ 3 
 
 

 

หมายเหตุ   ศึกษารายละเอียดไดใน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553)  
http://www.qd.mahidol.ac.th/  หัวขอ “ระบบคุณภาพภายนอก/สกอ. (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)” 
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มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

ที่ มาตรฐาน 
คาน้ําหนัก (%)

ในแตละกลุมสถาบัน จํานวนตัวบงชี ้
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

แสดงคาน้ําหนักตัวบงชีใ้นแตละมาตรฐานในภาพรวม 
1 ดานคุณภาพบัณฑิต 40 30 30 40 30 3+3* 
2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 15 15 30 15 30 5 
3 ดานการบริการวิชาการแกสงัคม 15 25 10 15 10 3 
4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 5 5 5 3 
5 ดานการบริหารและการพฒันาสถาบัน 15 15 15 15 15 5 
6 ดานการประกันและพัฒนาคณุภาพ 10 10 10 10 10 3 

 * ตัวบงชี้เฉพาะ 

 
หมายเหตุ  : 1. ทุกตัวบงชี้ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 

2.  การคํานวณคาคะแนนของแตละตัวบงชี้ (ใชคํานวณกับทุกตัวบงชี้) 
ทุกตัวบงชี้จะคิดคะแนนจากผลการดําเนินงาน โดยคะแนนสูงสุดคือคะแนนระดับ 5  ทั้งนี้  แตละตัวบงชี้จะกําหนดผลการดําเนินงานที่เทียบเทา
กับคะแนนระดับ 5 ไว  และจะไดคะแนนเทาไหรจะคํานวณเทียบจากสูตร  ดังนี้ 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
 X 5 

ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน 

ดังตัวอยางเชน  ตัวบงชี้ 2.5 รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  กําหนดใหผลการดําเนินงาน 
รอยละ 60 = คะแนนระดับ 5  แตผลการดําเนินงานของสวนงาน  A = 50  ดังนั้นคะแนนในตัวบงชี้นี้คือ 4.17 [(50/60) X 5] 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

มาตรฐานที่ 1  ดานคุณภาพบัณฑติ  40 30 30 40 30  
1.1 รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
10 10 5 10 5 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมของจํานวนบัณฑิต ป.ตร ีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 3 ปยอนหลัง 

 

X 100 

        ผลรวมของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาของกลุมสถาบัน 
 พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาในแตละกลุม
สถาบัน  รอยละ 100 คิดเปน 5 คะแนน (คิดเหมือนกันทุกกลุมสาขาวิชา) 

1.2 ร อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ สอบผ าน  
ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 

15 10 5 20 5 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 
ในครั้งแรกของการสอบ 3 ปยอนหลัง 

 

X 100 
        ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่เขาสอบเปนครั้งแรกทั้งหมด 3 ป

ยอนหลัง 
 

          

        คํานวณรอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบังชี้ เทียบเปนระดับคุณภาพ 0-5 
คะแนน โดยหารดวย 20  

 ในสาขาที่ไมมีการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ใหใช exit exam 
(ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา) หรือยกเวนการประเมินในตัวบงชี้ และใหนําคา
น้ําหนักของตัวบงชี้นี้ไปประเมินรวมกับตัวบงชี้ที่ 1.3  

1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

15 10 10 10 10 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผานตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ของแตละคณะวิชาใน 1 ป ใน 3 ปยอนหลัง 

 

        ผลรวมจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด ของแตละคณะวิชาใน 1 ป 3 ปยอนหลัง  
         

        ยังไมประเมินในครั้งนี้  
 ใชคะแนนเฉลี่ยผลประเมิน TQF ทั้ง 5 ดาน เทียบใหเปนระดับคุณภาพ 0-5 คะแนน 
 สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เปนผูประเมินคุณภาพบัณฑิต 
โดยความรวมมือของ สมศ. และ สกอ. แลวนําคะแนนมาเทียบเปนระดับคุณภาพ 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

1.4* รอยละวิทยานิพนธที่มีการนําไปใชประโยชน 
(กลุม ค1) 

-  5 
(10) 

- - สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธที่มีการนําไปประยุกตใชกอใหเกิดประโยชน 
ยอนหลัง 3 ป 

 

X 100 

        ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธ 3 ป  
          

        ไมนับซ้ํา  
 คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดย 

-  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  รอยละ 90  = 5  
-  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  รอยละ 90 = 5 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รอยละ 75 = 5 

1.5* รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร  
ในวารสารที่มีคุณภาพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
(กลุม ง) 

- - - - 5 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยไมนับซ้ํา  

3 ป ยอนหลัง 

 
X 100 

       ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 3 ปการศึกษายอนหลัง 

 

          

        ไมนับซ้ําแมบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ  
 คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน  โดยทุกสาขารอยละ 100 = 5 

1.6* รอยละวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร
ในวารสารที่มีคุณภาพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
(กลุม ค1, ง) 

- - 5 
(ถามี) 

- 5 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น
ที่ไดตีพิมพ ในวารสารที่มีคุณภาพ 3 ปยอนหลัง 

 

X 100 

       ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 3 ป ยอนหลัง 

 

          

        ไมนับซ้ําแมบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ  
 คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน  โดยทุกสาขารอยละ 100 = 5 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

มาตรฐานที่ 2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 15 15 30 15 30  นับผลงานตามปปฏิทิน โดยรวมผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 นับคน (อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) ตามปการศึกษา โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
2.1 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5 4 5 4 7 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3 ปยอนหลัง 

 

X 100 

       อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดย 
สถาบันกลุม ข(1) ข(2) และ ค(2) 
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20   
-  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รอยละ 20 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 10 
สถาบันกลุม ค(1) และ ง 
-  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 60   
-  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รอยละ 60 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 30 

2.2 รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช
ประโยชน 

5  4 7 6 5 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน  
โดยไดรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 3 ปยอนหลัง 

 

X 100 

       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดย 
สถาบันกลุม ข(1) ข(2) และ ค(2) ทุกสาขาวิชา รอยละ 10 
สถาบันกลุม ค(1) และ ง ทุกสาขาวิชา รอยละ 20 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

2.3 รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5 4 6 5 6 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 (ผลรวมของจํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรองคุณภาพ 

X คุณภาพผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรค 3 ปยอนหลัง) 

 

X 100 

       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดย 
-  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 15   
-  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รอยละ 15 
-  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละ 30 

2.4 ตัวบงชี้เฉพาะกลุม ข2 - - - - - - 
2.5 รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
- - 6 - 6 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
3 ปปฏิทินกอนหนาปที่ประเมิน 

 

X 100 

       จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมดในชวง 2 ปปฏิทิน 
กอนหนาปที่ประเมิน 1 ปปฏิทนิ 

 

          

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดย 
สถาบันกลุม ค(1) และ ง ทุกสาขาวิชารอยละ 60 

2.6 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- - 6 - 6 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 ผลรวมของจํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3 ปยอนหลังของ 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย 

 

X 100 

       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดย 
สถาบันกลุม ค (1) และ ง เฉพาะสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 1 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริการวิชาการแกสังคม 15 25 10 15 10  

3.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

5 5 3 5 4 ประเด็นการพิจารณา 

1. มีแผนบริการวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
2. มีการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการอยางครบครัน 
3.  มีการติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 
4.  โครงการหรือกิจกรรมรอยละ 50-79 บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ* 
5.  โครงการหรือกิจกรรมรอยละ 80-100 บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ* 

       * ตองดําเนินการครบทุกขอดังนี้ 

1)  บรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในโครงการหรือกิจกรรม 
2)  จํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนที่กําหนดในโครงการหรือกิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 80 
3)  คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ผูตอบ

ไมต่ํากวารอยละ 75 ของผูเขารวมโครงการ) 
4) ขอคําถามยอยเกี่ยวกับความรูความเขาใจมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5) ขอคําถามยอยเกี่ยวกับการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนมีคะแนนเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม  5   

       เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

3.2 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย   

5 5 4 6 3 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ 

การเรียนการสอนหรือการวิจัย 3 ปยอนหลัง 

 

X 100 

       จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่กําหนดในแผนทั้งหมด  
3 ปยอนหลัง 

 

3.3 ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

5 5 3 4 3 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย X 100 

       จํานวนตัวบงชี้ที่กําหนดทั้งหมด  
          

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดยทุกสาขาวิชารอยละ 100 
3.4 ตัวบงชี้เฉพาะกลุม ข2 - - - - - - 
3.5 ตัวบงชี้เฉพาะกลุม ข2 - - - - - - 

มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 5 5 5 5 5  

4.1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปน
สวนหนึ่งของชีวิตในสถาบัน 

2 2 2 2 2 ประเด็นการพิจารณา 

1. มีนโยบาย  แผนงาน  ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนให
ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน 

2. มีโครงสรางหรือกิจกรรมที่ปลูกฝงความตระหนักรูถึงคุณคา และสุนทรียะตอ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝงวัฒนธรรมที่พึงประสงคของสังคม (เชน ความ
ตรงตอเวลา การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข การมีสัมมาคารวะ รูจัก
กาลเทศะ โอบออมอารี ความเสียสละ การเห็นแกประโยชนสวนรวม การมี
จิตสํานึกรักษโลก การมีจิตสาธารณะ ฯลฯ) หรือโครงการจัดการกับวัฒนธรรมที่
ไมพึงประสงคของสังคม (เชน การคอรรัปชั่น ความเห็นแกประโยชนสวนตัว ฯลฯ) 

4.  โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ 50-79 
5.  โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ 80-100 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

       เกณฑการใหคะแนน 

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

4.2 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการ
อนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

2 2 2 2 2 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนา 

ศิลปวัฒนธรรม 3 ปยอนหลัง ที่บรรลุเปาหมาย 

 

X 100 

       จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเปาหมายยอนหลัง 3 ป ตอจํานวน
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดยอนหลัง 3 ป 

        คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดยทุกสาขาวิชารอยละ 20 
4.3 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาและการ

จัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพื้นฐานศิลปะ
และมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

1 1 1 1 1 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 จํานวนตัวบงชี้ของโครงการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม 

สรางสรรคบนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ 
ของสถาบัน 3 ปยอนหลัง ที่บรรลุเปาหมาย 

 
 

X 100 

       จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 3 ปยอนหลัง  
          

        รอยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเปาหมายยอนหลัง 3 ป ตอจํานวน
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดยอนหลัง 3 ป 

       คิดเทียบเกณฑ 5 คะแนน โดยทุกสาขาวิชารอยละ 100 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารและการพฒันาสถาบนั 15 15 15 15 15  

5.1 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสภาสถาบัน 

4 4 4 4 4 ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึง

ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ) 
2.  สภากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
3.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
4.  มีผลการกํากับติดตามประเมินอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด/ผูบริหารอยางนอย 

2 ครั้ง  ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 
5.  สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบัน

ดําเนินงานภายใตธรรมาภิบาล ครบถวนทุกประเด็น 
       6. มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันแตละคน ตาม

หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ 

5.2 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน 

3 3 3 3 3 ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึง 
มติสภาสถาบันระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติ ของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ) 

2. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําเสนอ
สภาสถาบันใหความเห็นชอบ 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

       3 มีการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. มีผลการกํากับติดตามการประเมินผูบริหาร อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
5. ผูบริหารสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบัน

ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น 
6. มีการประเมินตนเองของผูบริหารสถาบัน 

        

เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6 ขอ 

5.3 ระดับคุณภาพของอาจารย 4 4 4 4 4 ประเด็นการพิจารณา 
1. รอยละของอาจารยที่ไปศึกษาตอปริญญาเอก อยางนอยรอยละ 5 (นับเทียบกับ

อาจารยผูที่ยังไมมีวุฒิปริญญาเอก โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
2. รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงวิชาการตอจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติครบที่

จะขอตําแหนงทางวิชาการ อยางนอยรอยละ 5 (นับเทียบกับอาจารยที่มี
คุณสมบัติครบ โดยหักผูลาศึกษาตอออก)  

       3.  จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการเพิ่มขึ้นทุกตําแหนงรวมกันอยางนอยรอยละ 
5 (นับเทียบกับอาจารยทั้งหมด โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 

4.  รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิธีการสอน 
และการวัดผล รวมทั้งใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย อยางนอยรอยละ 20 
(นับเทยีบกับอาจารยทั้งหมด โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 

5.  รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติอยาง
นอยรอยละ 5 (นับเทียบกับอาจารยทั้งหมด โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

       6.  รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (นับรวมผูลาศึกษาตอ)  
- กลุม ข1, ข2 และ ค2 อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 30 ขึ้นไป  
- กลุม ค1 และ ง อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ  60 ขึ้นไป 

7. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมผูลาศึกษาตอ)  
- กลุม ข1, ข2 และ ค2 อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ขึ้นไป  
- กลุม ค1 และ ง อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ  70 ขึ้นไป 

        การคํานวณในประเด็นการพิจารณาขอ 6 และ 7 ใหนับรวมผูลาศึกษาตอ 
        

เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติ 6-7 ขอ 

5.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุ
เปาหมายตามอัตลักษณของสถาบัน 

4 4 2 4 2 สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 ผลรวมจํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย X 100 

       จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  
        

 

 

       “การบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของสถาบัน” การที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกหรือ
สรางตัวบงชี้สําคัญ 3 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

-  สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
-  สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่เปนจุดเนน 
-  สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล 

- - 2 - 2 เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน ไดรับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่อยูนอกกรอบมาตรฐานที่กําหนด 
2 คะแนน ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน

หรือสาขาวิชา/คณะวิชา 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

       3 คะแนน ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือไดรับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบันและอยางนอย 1 
สาขาวิชา/คณะวิชา 

4 คะแนน ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือไดรับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบันและอยางนอย 2 
สาขาวิชา/คณะวิชา 

5 คะแนน ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือไดรับการ
รับรองจากสมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบันและอยางนอย 3 
สาขาวิชา/คณะวิชา 

 
 
 
 

 
 

     ตัวอยางหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก 
1. Asiaweek (Hongkong)  2. U.S.News & World Report (USA) 
3.  Business Week (USA)  4. Gourmam Report (USA) 
5.  RAE (UK)  6. Times Higher Ed.Supplement (UK) 
7.  Maclean’s Magazine (Canada)   8. GUG (Australia) 
9.  Shanghai Jiao Tong University (China)   
10. รายชื่อ website อื่นๆ ที่จัดอันดับสถาบัน จําแนกตามพื้นที่ 

มาตรฐานที่ 6 ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพ 10 10 10 10 10  

6.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดย  
ตนสังกัด  

4 4 4 4 4 เกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาจากผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ประเมินโดยหนวยงานตนสังกัดทั้งระดับสถาบัน และระดับคณะ
วิชา โดยใชผลประเมินดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวบงชี้ เชน 
สถาบันอุดมศึกษามีผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดระดับ
สถาบันภายใน 3 ปกอนปที่ประเมิน มีคะแนนเทาใดจะไดรับคะแนนตามตัวบงชี้ใน
ระดับสถาบันเทานั้น  ทั้งนี้ ใหเทียบคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน 



 

 

181

ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

       (หมายเหตุ สมศ. จะประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันที่ไดรับการประเมินภายใน
จาก สกอ. หรือตนสังกัดแลว) 

6.2 ระดับความสําเร็จในการนําผลการประเมินไปใช
พัฒนาคุณภาพสถาบัน 

3 3 3 3 3 ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งระดับสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ

วิชา และหลักสูตร ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งแสดงอัตลักษณของสถาบัน 

2. มีรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันและทุกหนวยงานที่ถูกตอง เชื่อถือได 
เปนประจําทุกป โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสภาสถาบัน 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสืบเนื่องจากผลประเมินคุณภาพภายในและผล
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

4. มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปสูการปฏิบัติควบคูกับการประกันคุณภาพภายใน 

       5.  มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และพัฒนาการบริหาร อันเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

6.  มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ และนําผลไปปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน คณะวิชา 
หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ 

       เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1-2 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 5 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติครบ 6 ขอ 
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ที่ ตัวบงชี ้
คาน้ําหนัก

ในแตละกลุมสถาบัน (%) สูตรการคํานวณ/เกณฑการใหคะแนน 
ข(1) ข(2) ค(1) ค(2) ง

6.3 ประสิทธิผลและผลลัพธของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

3 3 3 3 3 ประเด็นการพิจารณา 
1.  มีการประเมินผลจากการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

       3.  มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน 
และการเปลี่ยนแปลงผลการจัดการศึกษาของคณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งสงผลในทางที่ดีขึ้น (ผลการเปลี่ยนแปลงตองมีอยางนอยกึ่งหนึ่งของ
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 

4.  มีการยกยองหนวยงานที่ประสพผลสําเร็จจากการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เปนแบบอยางแกหนวยงานอื่น คณะวิชาอื่นได (ไมเกิน 3 ป
ยอนหลัง) 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน คณะวิชา/สถาบันพัฒนาขึ้น
หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงาน/คณะวิชา/
สถาบันอื่นๆ 

       เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน มีการปฏิบัติ 1 ขอ 
2 คะแนน มีการปฏิบัติ 2 ขอ 
3 คะแนน มีการปฏิบัติ 3 ขอ 
4 คะแนน มีการปฏิบัติ 4 ขอ 
5 คะแนน มีการปฏิบัติครบ 5 ขอ 

หมายเหตุ   ศึกษารายละเอียดไดใน “(ราง) คําอธิบายมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558)  (เอกสารปรับหลังการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553) 
http://www.qd.mahidol.ac.th/ หัวขอ “ระบบคุณภาพภายนอก/สมศ. (การประเมินคุณภาพภายนอก)” 
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นิยามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
 

มติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 22 กันยายน 2552  

 
สมศ. ไดแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับการจัดกลุม

ตามจุดเนนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุมสถาบันได
ตรงกับจุดเนนที่มีความแตกตางหลากหลาย และสามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและศักยภาพ
ของตนเอง ซ่ึงจะทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความงดงามที่แตกตางกัน กลุมสถาบันอุดมศึกษาระดับ   
ต่ํากวาปริญญามี 1 กลุม และระดับปริญญามี 5 กลุม  ดังน้ี 
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันเฉพาะทางระดับต่ํากวาปริญญา 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
  ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
  ข (2)  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 
  ค (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
  ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี 
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก โดยมีนิยามแตละกลุมสถาบัน ดังน้ี 
 
กลุม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันเฉพาะทางต่ํากวาปริญญา 

หมายความถึง สถาบันที่ทํางานเพื่อมุงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง และมุงสูคุณภาพโดย
ใชบันไดคุณภาพชีวิตของชุมชน ซ่ึงเริ่มจากการนําวิถีชีวิตของชุมชนและฐานทรัพยากรเปนตัวตั้ง   
โดยที่สถาบันทําหนาที่สรางแรงจูงใจใหเกิดการตอยอดองคความรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหชุมชนเห็น
โอกาสของตนเอง พรอมๆ กับที่สถาบันชวยนําเทคโนโลยีไปประยุกตใหเกิดความรูเทาทันเพ่ือนําไปสู
การสรางงานสรางอาชีพ ทําใหชุมชนมีรายได พรอมกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหชุมชน
เกิดภูมิคุมกันในอันจะนําไปสูชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชน ดังนั้น คุณคาของ
สถาบันอยูที่การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหคนเขาสูอาชีพไดรวดเร็วในคาใชจายที่ต่ํา และ
ตรงความตองการของชุมชน โดยบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตองประสานกับทุกภาคสวนในชุมชนมา
ชวยกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดียิ่งขึ้นภายใตตนทุนที่ต่ํา และตองทําการประเมินวิจัยความ
ตองการ ศักยภาพ และโอกาสของชุมชนอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนตองมุงสรางความ
เปนเลิศในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในชุมชนดวย 

วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา ที่มีเปาหมายหลักในการเพิ่ม
โอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่ยังไมมีโอกาสศึกษาตอใน
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ระดับอุดมศึกษา และยังเปนการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน กลาวคือ วิทยาลัยชุมชนจึงเปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพ่ือเตรียมกําลังคนที่
มีความรูเขาสูภาคผลิตจริงของชุมชนและสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน รวมทั้งเปนแหลง
เรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ อันจะนําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  

หมายความถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตที่ มีความรู 
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี
บทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

เม่ือพิจารณาจุดเนนในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี สามารถจําแนก
กลุมสถาบันออกเปน 2 ประเภท คือ 

ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันอุดมศึกษาที่
ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนนการวิจัยพัฒนา
และบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตที่ มีความรู 
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในสังคม สถาบันมีบทบาทใน
การสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจและบุคคลในสังคม  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  

ข (2) สถาบันที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม หมายความถึง 
สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เนนการพัฒนาทองถิ่น  การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ
เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่น สถาบันมีบทบาทในการ
สรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานธุรกิจและบุคคลในทองถิ่น  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมี
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  
 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง  

หมายความถึง สถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา              
ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ จําแนกเปน 2 ลักษณะ 
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ค (1) สถาบันที่เนนผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย เปนสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม

สาขาวิชา วิจัยสรางความรูใหมเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา และ

เผยแพรองคความรูเฉพาะทางหรือกลุมสาขาวิชาสูภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้ง

ผูใชทั้งระดับชาติและระดับนานาชาต ิ 

ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชาในระดับ
ปริญญาตรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนการสอนเฉพาะ
ทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
รวมทั้งการประยุกตความรูเพ่ือการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา
เพ่ือตอบสนองภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมน้ี รวมทั้งสถาบันผลิตบัณฑิต
ภาคปฏิบัติดวย  

กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ 
 ปริญญาเอก  

หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ที่มีความลุมลึก ด่ิงเด่ียวและเชี่ยวชาญ และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลัง
ปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยู
ในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการในทุกภารกิจ  และใชการวิจัยเปนวิถีชีวิต เผยแพรองคความรูไปสูผูใชทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ โดยมุงสูการพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยและสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
รวมทั้งเปนศูนยกลางของการอุดมศึกษาของภูมิภาคและของโลกได  

หมายเหตุ : ขอความที่ขีดเสนใต คือ นิยามตามที่ สกอ.กําหนด (ซ่ึง สมศ.เพ่ิมเติมรายละเอียดใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น) 

 

คําอธิบาย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

• การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม มีหนวยการประเมิน คือ 1) ระดับสถาบนั  2) ระดับ
คณะวชิาหรือหนวยงานเทยีบเทาคณะทีเ่รียกชื่ออยางอ่ืนที่มีการผลิตบัณฑติ เชน หนวยงานวิจัย 

• การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ใชขอมูลยอนหลงั 3 ปกอนปทีป่ระเมิน โดยผลการ
ดําเนินงาน คํานวณโดยใชผลรวมของผลงาน (ตัวเศษ) ในชวง 3 ปกอนปที่ประเมิน หารดวยผลรวม
ของตัวสวนในชวง 3 ปการศึกษากอนปทีป่ระเมิน 

ทั้งน้ี หากมีขอมูลไมครบ 3 ปกอนปที่ประเมิน ใหใชขอมูลเทาที่มี และหากกรณีที่ไมมีขอมูลใน
ตัวบงชี้ใด เชน ตัวบงชี้ที่ 1.2 จะไมประเมินตัวบงชี้น้ัน แตจะใหกระจายน้ําหนักไปยังตัวบงชี้อ่ืนเทาๆ กัน 
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• กลุมสาขาวิชา แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวยคณะวิชาตางๆ ดังน้ี 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ไดแก คณะวิชาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 

เทคนิคการแพทย เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา 
พลศึกษาและสุขศึกษา 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก คณะวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  
วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร และ เกษตรกรรมศาสตร 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร   ได แก  คณะวิชาบริหาร 
พาณิชยศาสตรการบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ศิลปกรรม 
วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป  นิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร 
รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร และสหวิทยาการ   

• การคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย ใหคํานวณตามผลการ
ดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด 
เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

x  5 
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน 5 คะแนน 

 

  ทั้งนี้ หากคํานวณคาคะแนนไดเกิน 5 ใหนับเปน 5 คะแนน 

• การคํานวณคาคะแนนระดับสถาบัน ใหใชผลรวมคาคะแนนของทุกคณะและหนวย
งานวิจัยรวมกัน/จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมด 
  
 

• มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  และ ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ ไดประสานใหหนวยงานกลาง คือ สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) 
เปนผูประเมิน โดยการสนับสนุนของ สมศ. และ สกอ. เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละวิทยานิพนธปริญญาที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (กลุม ง) และตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรใน
วาระที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ (กลุม ค1 และ ง) ใหเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
กลุมอ่ืน  ๆที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทําวิทยานิพนธ นอกเหนือจากกลุม ค1 และ ง ดวย 

• มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  
นับผลงานตามปปฏิทิน โดยรวมผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอ  และนับคน (อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) ตามปการศึกษา โดยไมรวมผูลา
ศึกษาตอ 
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ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ปงบประมาณ 2553 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ตามระบบคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3

ปงบประมาณ 2553 
 

(ระบุชื่อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สํานัก/ศูนย) 
 

.................................................................................... 
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สารบัญ 
 

 
คํานํา 
สารบัญ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนงาน
1.1 ประวตั ิ
1.2 โครงสรางและการบริหารงาน 
1.3 อัตรากําลัง 
1.4. งบประมาณ 
1.5 แผนกลยุทธ 
1.6 ผลงานดีเดนในรอบป 
1.7 การไดรับมาตรฐานจากองคกรตางๆ 
1.8 แนวปฏิบตัิทีดี่ (Best Practice) (ถามี) 
1.9 แผนงานในอนาคต 

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 
ผลการประเมินตามภารกิจแตละดาน 
มาตรฐานคุณภาพที่ 1  

มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร 
มาตรฐานคุณภาพที่ 2 

มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพที่ 3 

มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย 
มาตรฐานคุณภาพที่ 4 

มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ 
มาตรฐานคุณภาพที่ 5 

มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

สวนที่ 3 สรุปผลการประเมนิตนเองในภาพรวมตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

สวนที่ 4  การพัฒนางานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 

สวนที่ 5  รายการเอกสารอางอิง 

สวนที่ 6  ภาคผนวก 

ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเอง 
 ตารางแสดงขอมูลพ้ืนฐาน 
 ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
 ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. 

หนา 
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สวนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบ 5.1   ระบบและกลไก   Process
 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  Process  
5.1.1 มีโครงสรางและผูรับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเชื่อมโยงประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยและองคกร 

ตัวบงช้ีที่เกีย่วของตัวบงช้ีที่เกีย่วของ 
1. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)   
2. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
สถาบัน/สวนงาน (สมศ. 4.1)   
3. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม (สมศ. 4.2) 
4. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ. 4.3) 

 

 
การดําการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..11 

……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
 

เอกสารอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 55..11..11 
1. ......................................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ......................................................................................................................................................................................................... 

มาตรฐานคณุภาพดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม

มาตรฐานคณุภาพท่ี 5 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  Process  
5.1.2 มีนโยบาย และแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..22 

……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
 

เอกสารอางอิงปเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอระกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 55..11..22 
1. ......................................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  Process  
5.1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและดานอ่ืนๆ อยางเหมาะสมกับลักษณะโครงการ/กิจกรรม  
อนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..33 

……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 55..11..33 
1. ......................................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ......................................................................................................................................................................................................... 
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มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  Process  
5.1.4 มีการติดตามประเมินผล การดําเนินการอนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม 

 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..11..44 

……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 55..11..44 
1. ......................................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..11 
กระบวนการ (Process) 

 1  มีแผนหรือแนวทางในการดําเนินงาน (Plan)  

2  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนรูปธรรม (Do) 

3 มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ (Check) 

4 นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานที่ปฏิบัติ (Act) 

5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานจนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

6  มีการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทํางานแนวใหมหรือนวัตกรรม (Breakthrough/ Innovation) 

7  มีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
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องคประกอบ 5.2 การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม  

Result
 
 

 

มาตรฐานคณุภาพมาตรฐานคณุภาพ  Result  
5.2.1 มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม/ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการกับพันธกิจหลักตามความเหมาะสมและศักยภาพ  

 

 
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอการดําเนินการตามมาตรฐานคุณภาพขอ 55..22..11 

……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
……………………………………………………………………………………….........……………...………. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……. 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอเอกสารอางอิงประกอบรายงานตามมาตรฐานคณุภาพขอ 55..22..11 
1. ......................................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 55..22 
ผลลัพธ (Results) 

 1 ไมมีการรายงานผลหรือผลลัพธไมตรงกับแผนงานและเปาหมาย หรือตํ่ากวาเปาหมาย (No/Inaccurate/ 
Below Target) 

2 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงานและบรรลุเปาหมาย  (On Target) 

3 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว  (Above Target) 

4 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และการติดตามผลตอเนื่องแสดงแนวโนมของผลลัพธ
ที่ดีขึ้น (Upward/Better Trend) 

5 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) 
ไดกับคูแขงระดับประเทศ 

6 มีการรายงานผลลัพธหรือเคร่ืองชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) 
ไดกับคูแขงระดับภูมิภาคเอเชีย 

7 การรายงานผลลัพธหรือเครื่องชี้วัดที่ตรงกับแผนงาน และมีการนําผลลัพธที่ดีขึ้น เทียบเคียง (Benchmark) ไดกับ
คูแขงระดับโลก  
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สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ สรุปผลตามมาตรฐานคณุภาพที่ 55  ::  มาตรฐานคณุภาพดานมาตรฐานคณุภาพดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม 

สรุปผลการดําเนินการ (ควรระบุใหครอบคลุมการดําเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไวในปที่ผานมา
และ/หรือการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจที่ผานมา) 
             
             
             
              
              
              

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 
             
             
             
              

จุดออน / แนวทางแกไข 
             
             
              
              

 

สรุปผลลัพธ/ตัวบงชี้  (เทียบเคียงกับสวนงานในลักษณะใกลเคียงกัน-ถามี) 
             
             
             
              
 

 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 
ปงบประมาณ 2553 

ท่ีปรึกษา   : กลุมผูเขารวมสัมมนา "การปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2553" วันที่ 10 พฤษภาคม 2553  

    ณ คุมแมนํ้าทาจีน หมอมไฉไล จังหวัดนครปฐม 

คณะผูจัดทํา   : ศาสตราจารยชโลบล  อยูสุข  
รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 
ผูชวยศาสตราจารยเชิญโชค  ศรขวัญ 
อาจารยประสิทธิ์  พิเศษวีรยศ  
นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน     
นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 
นางสาวกนกวลี  ไทยนอย 
นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ 
นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง 

สนับสนุนขอมูล   : นางสาวสุนิสา  ภูติภิณโยวัฒน   
    นางสาวทัศรญิญา  เปรมเล็ก 
    นางสาววิมล  อนุดิตย 
    นางสาววันธกาลย  เสาศิริ 
    นางสาวสุภัทรษา  แพรทอง 

จัดทําโดย    : กองพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รูปเลม/การจัดพิมพ : นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 

ปก   : นายปยะณัฐ พรมสาร 

 กพค. 53-206-43 :  มิถุนายน 2553 
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