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คำนำ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561  

ลงวันที่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการ
อุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือใช้ เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักการข้างต้น โดยมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายใต้กรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)            
ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์           
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมุ่งเน้น การประเมิน
ผลลัพธ์และกระบวนการที่เป็นระบบ ภายใต้การดำเนินการตามพันธกิจของสถาบัน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ได้เพ่ิมตัวบ่งชี้แลเกณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือควบคุม
คุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้ได้
คุณภาพ ตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อสังคมและสาธารณชน 

คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใช้เป็นแนวทางในการกำกับและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา เป็นแนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้คณะสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผลและนำไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา  

 
 
1. เหตุผลและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

 1.1 ความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

          ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าว
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบัน มีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น สิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ
ปัจจัยดังกล่าวคือ 
 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability)  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพ่ือเป็นกลไกกำกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานโดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 



 

                                                                       คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หน้า 2 

 

 9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ 
วันที่24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกำกับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี  
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา          
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน          
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กำหนดขึ้นโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
  4) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพ ของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และ
เป้าประสงค ์(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
  5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา การดำเนินงานเพ่ือนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 
  6 ) เพ่ื อให้ ข้อมูลสาธารณ ะที่ เป็ นประโยชน์ต่ อผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสียทำ  ให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด 
  7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐาน         
ที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ .ศ .2545 และ      
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียด  ไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้ เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
           การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมิน       
การดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มีระบบการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารหารศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ระดับ ซึ่งประเมินโดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา            
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีฉบับที่ 2 (พ .ศ . 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทางซ้ำซ้อนขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดำเนินการ กล่าวคือให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่มซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลายทั้งการ
พัฒนาฐานรากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอำนาจในระดับท้องถิ่นการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท
ท้องถิ่นและระดับประเทศจนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะนำไปสู่         
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสำคัญ อาทิเช่น สามารถ
สร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเองสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้ นส่งผล  
เชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาและการทางานของอาจารย์สามารถปรับจำนวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของสังคมลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรนำไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและ
เงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2554 กำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มคือ 
  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกว่าปริญญาตรี       
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐานเช่นแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม       
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต        
ระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ                
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุคคล 
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ในภูมิภาคเพ่ือรองรับการดำรงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
ระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน้นทั้งสองด้านรวมทั้งสถาบันอาจ
มีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการสถาบันในกลุ่มนี้อาจจำแนกได้เป็น  2 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะที่  2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เน้นการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอกสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิ ตที่เป็นผู้นำ       
ทางความคิดของประเทศสถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล        
มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กำหนดให้อุดมศึกษาไทย         
ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกำลังคนที่มี
ศักยภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพ่ือดำรงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม   
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้
โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงินและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มี
คุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”  
 
 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
การบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ  มาตรฐานย่อยทั้ง 5 
ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และ
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มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน       
การอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ เพ่ือให้
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา          
ได้จัดทำ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจ ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ             
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากนั้นยังได้จัดทำ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา โดยกำหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
         2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
        หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สำนักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา        
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ต่อมาได้จัดทำเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดำเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ได้จัดทำ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 
ซึ่ งส ำนั ก งานคณ ะกรรมการการอุดมศึ กษ าได้ ถื อปฏิ บั ติ อย่ างต่ อ เนื่ อง ต่ อมาในปี  พ .ศ . 2553 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ
ไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ทำหน้าที่หลัก 2 
ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แก่สถานศึกษา โดยนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ งครั้ง ในทุก   สามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ต่อมาในปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ให้ยกเลิก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  โดยให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้
คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง   
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี         
ถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทำประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย             
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง               
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสำคัญ  3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดำเนินการของสถาบัน  (institutional autonomy)  
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ       
ที่ตรวจสอบได ้(accountability)  
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่3)         
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ
สนับสนุนทรัพยากรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความ   
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เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมาย ว่าด้วย การจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับ
สถานศึกษาใน  การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
  ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
  จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าเป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการทำงานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ดำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณาชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่สำคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
    หลักการสำคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมและนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
      - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการตั้งแต่ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
      - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
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วิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็น
การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
    4)  ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
    5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กำหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไม่ให้เป็นการทำงานซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นหรือสร้างภาระการทำงานของหน่วยงาน 
  
  3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานเป็นกรอบสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือมาตรฐานการ
อุดมศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ . หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็นต้น 
   กำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น  
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจำนวนข้อและระบุ  ว่าผลการ
ดำเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่ครบ ที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้0 คะแนน และการประเมินโดยกำหนดการให้คะแนนตามที่ได้ คณะหรือสถาบันดำเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดำเนิน การนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 
    2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้     
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทำโดยการเทียบบัญญัติ ไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
กำหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกำกับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการ
วิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร 
จัดการ สำหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสำคัญ ส่วนพันธกิจ
ด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 
ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
นำไปเป็นกรอบในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
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สถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ ซึ่ง
ภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 
  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพผู้ที่มีความสำคัญส่งผลให้การดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน ที่จะต้องให้ความสำคัญ และกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบประเมิน
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
นี้คือการจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับคณะ และ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจะเป็นต้องจัดทำคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ
เพ่ือรับกับการดำเนินงานที่สำคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

  3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด
และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจะไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพใน   
ทุกขั้นตอน การดำเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานประจำ การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5          
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทำขึ้นฉบับนี้ ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสำคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย  และเป็นมาตรฐานที่คำนึงถึงความ



 

                                                                       คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หน้า 10 

 

หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนำไปใช้กำหนดพันธกิจและ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาและประเมินคุณภาพ          
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทำให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ต่อเนื่ องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้ เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด                  
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จึงจำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพ 1.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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5. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่ เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา            
ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจำเป็น          
โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2  

 
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภายภายนอก 
 

   
 

    จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน       
แล้วจำเป็นต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือนำเสนอ
สภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของ
สถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการดำเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิต ที่มี
คุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 



บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง      
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 - 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี ่(2558 - 2562)  
 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นำไปใช้ในการประเมินผล         
การดำเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์            
ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดำเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์       
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสำคัญคือไม่เป็นภาระซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง การบริหารจัดกรทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมินมีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มี
จุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทำงานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก
โดยนำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะ
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ปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ สำหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้นำตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกัน
คุณภาพ คอื ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่าง
จากรอบแรก คือ มีการกำหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบัน ที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค 1 
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามกำหนด 
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 - 2561) 
 

 ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงานย่อยของการอุดมศึกษาที่ทำหน้าผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา    
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้ งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดำเนินการไปพร้อมกัน หากเป็น    
ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดำเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าว
ด้วย (Process performance) ซึง่ได้กำหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบ ที่ 1 การกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบ    
ที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่องการส่งเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้
ครอบคลุมการดำเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล 
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รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ 
ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการของสถาบัน  เพ่ือสนับสนุน    
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการ
ประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา     
ของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์       
และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน    
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม
ตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง
คุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดำเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ           
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ        
ผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะ และสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจำคณะและคณะกรรมการระดับสถาบัน  
ในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของ          
การผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา          
จากสถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ          
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา          
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ         
ความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียม   
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                  
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ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้
ตั้ งแต่ ระดับหลักสู ตร  คณ ะ และสถาบัน  เช่ น  ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมิน     
คุณภาพภายในต่อต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 - 2561) 
 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) การดำเนินงาน
และเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check/study) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนำผลการประเมิน ปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีท่ีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่  1 ถึงเดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 

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

A = วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนำข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาทำ
แผนปฏิบั ติ การประจำปีและเสนอตั้ งงบประมาณ ปี ถัด ไป  หรือจัดทำโครงการพัฒนาและเสนอ                    
ใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กำหนดไว้ดังนี้ 
  1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษาใหม่ 
  2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online 
และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
  3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
  4) คณะนำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  
  5) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  
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  6) สถาบันนำผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน  
  7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา พร้อมนำผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนา
สถาบันในปีการศึกษาถัดไป  
  8) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน   
หรือปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี  
  9) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลำดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจจะประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน  
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
  สำหรับแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดำเนินการเป็นประจำทุกปี คือ หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทันความ
ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

  ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กำหนดไว้อย่างนี้ 
  - ผู้ประเมินคุณภาพภายในจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

ที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อย   
หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของ   
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ
การศึกษาเป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ            
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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ในกรณีที่ประสงค์นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน 

ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กำหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร    

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1) ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปและมีประสบการณ์เป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

- ผู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทำหน้าที่ในระดับผู้อำนวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ 
 1. แนวทางการดำเนินการสำหรับหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียนที่กำหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดดำเนินการต้องแจ้งให้ 
สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังคงมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรดั งกล่าวยังต้องทำหน้าที่
อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป และจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังต้องดำเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจำทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบ  
ที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดำเนินการ เพ่ือนำผลที่ได้มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดำเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์จากการ
ประเมิน เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นสำคัญ อนึ่ง การประเมินตนเองดังกล่าว    
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เป็นการดำเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเฉพาะ      
ตัวบ่งชี้ที่มีการดำเนินงาน ในการคำนวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น 
และดำเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 
 2. หลักในการพิจารณาสำหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เป็น     
ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพ่ือให้      
ผู้ประเมินนำไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร
กำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดำเนินงานที่นำไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดำเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กำหนด หากหลักสูตร
ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างไร  เพ่ือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีคำอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 

 
 

 
 
 



บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์ก สามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่แฝงอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์หรือ
สัญ ชาติญ าณ ของแต่ ละบุ คคล ในการทำความ เข้ า ใจ ในสิ่ งต่ างๆ  เป็ นความรู้ที่ ไม่ ส ามารถถ่ ายทอด                 
ออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงานงาน ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้  โดยผ่าน          
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ 
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อมๆกัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่างกัน
ในที่ทำงาน 

การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด       

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้             

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้  บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นทั้ งความรู้                

ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป  (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก          
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ
และส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกัน          
ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพ่ือนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือ
มุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  (alignment) ซึ่งการดำเนินการ
ของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการดำเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย5 
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10  ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จำเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆจากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้ รับการตี พิมพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากต่างประเทศ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ที่นำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่งสามารถ        
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลองวิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
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งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายภาพยนตร์สื่อประสม
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3)วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการดำเนินการ
ของสถาบันตามลำดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด(ไม่รวมค่า
คาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้มระยะห่าง ระหว่างจุด
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบ
เวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป
วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการทำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยเป็นผลสำเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนำเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนำเสนอ  ผู้ว่าจ้าในการทำวิจัยนั้นๆ และเป็น
ผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผลงานวิจัย ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
ไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
ว า ร ส า ร  SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ห รื อ ฐ าน ข้ อ มู ล  ISI Web of Science 
(ScienceCitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสำเร็ จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์
โดยสถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็น อย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หรือศิษย์เก่า 
หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมเช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ต้นทุนของการดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี  เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ดำเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ ที่ชัดเจน 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์
ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคม)ี 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่7/2549 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา แก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิง
พัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดองค์การ
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์      ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน
ที ่ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่นระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์การ
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ยัง หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้1 

       1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ สุข        
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

          2) หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี           
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ       
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

 
1ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
 (Good Governance Rating)” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 



 

 

  

                                                                             คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หน้า 24 
 

          4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
                     5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้        
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้          
ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

           6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมี โอกาสได้ เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ทำความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา                
หรือประเด็นที่สำคัญที่ เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ                
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

         7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และ               
ภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

        8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

        9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน      
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

       10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
สำคัญโดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพร้องโดยเอกฉันท์ 

คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ คือ การวัดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการสำหรับวัดนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดที่
หลักสูตรกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 

หลักสูตรแบบบูรณการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน( Work–Integrated Learning : WIL) คือ เป็น
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงาน และ
พัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning, WIL) เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือ คือรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการร่วมกันจัดการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Based Learning, WBL) ก่อนสำเร็จการศึกษา 
โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ ได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพเป็นเวลา 16 สัปดาห์              
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(4 เดือน) หรือมากกว่า ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่อยู่ในสถานะของนักศึกษาฝึกงาน แต่จะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่           
หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราว ซึ่งนักศึกษาอาจจะได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 
โดยสถานประกอบการจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทำหน้าที่กำกับและดูแลทำให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ความ
เข้าใจโลกของการทำงานกับการเรียนรู้ การประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเอง มีความพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้ทันทีเม่ือจบการศึกษา 
อาจารย ์หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตำแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ
หน้ าที่ เต็ ม เวลาตามภาระงานที่ รับ ผิ ดชอบ ในหลั กสู ตรที่ เปิ ดสอน  (มิ ใช่ เต็ ม เวลาตาม เวลาทำการ )               
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

สำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้ าง          
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน            
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทาง           
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่          
ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนำมานับได้ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผนติดตามทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้น   ตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และ ทุกคนเป็น
อาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที ่2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 
2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอให้นำเสนอโดยดำเนินเช่นเดียวกับการนำเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนำเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30  

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้พิจารณาว่า 
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาของ ISCED2013 (UNESCO) 
- กรณีมีตำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานวิจัย 
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นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558  
  

อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ 
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ 
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้เกิน 2 คน 
 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจำ 
 

ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้ผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 



บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัสถาบัน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน   
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรู้รอบ
ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม        
มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ  บากบั่น และยึดมั่น               
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ     
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทัน    
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม         
และประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า          
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน                    
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยผู้เรียนต้อง มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เพ่ือมุ่งเน้น
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามท่ี
กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ์ การเรียนรู้  การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ โดยผลลัพธ์ผู้เรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.4) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร      

ที่สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ  

ค่าเฉลี่ย = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ  

หมายเหตุ:  
หลักสูตรที่ ได้รับการรับรองโดยระบบ อ่ืน ๆ ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 
กำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม)่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีม่หาวิทยาลัยกำหนดไว้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จำนวนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

x 100 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ 
= 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  x 5 

ร้อยละ 70 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลก่อนสำเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านมาตรฐานความรู้

ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เป็นคะแนนเต็ม         
5 = ร้อยละ 90 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จำนวนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

x 100 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ 
= 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์นมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  x 5 

ร้อยละ 90 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมหรือ 
โครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลการดำเนินงานในการกำกับติดตามให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

หรือโครงงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการคิดและ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลงานของนักศึกษา 

 
จำนวนคณะทั้งหมด 

 
 
หมายเหตุ :  
     1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน นั้นๆ  
    2. ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของนักศึกษาสามารถนับได้ทุกช้ันป ี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ รู้จักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของจำนวนหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการแต่ละคณะ 

จำนวนคณะทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
1. การวัดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดหลักสูตรที่กำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตร    

ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2  
2. การวัดหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการโดยต้องมีหน่วยวัดหรือเครื่องมือวัด 
3. มีการกำหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งผลให้การ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.5) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา        
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
6 ข้อ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์  นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
(สกอ.ที่ 2.1) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความ
ต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
(สกอ.ที่ 2.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้  
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์           
  ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
professor)  

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ    
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา       

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ              
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่ม     
ที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของผลการเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่ งขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคำนวณ 
         
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความต้ อ งก ารของสั งค มที่ เกิ ด จ าก เค รื อข่ ายค วาม ร่ วม มื อ ระห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรม  

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 

 จำนวนคณะ และหน่วยงานวิจยัทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  
 
 
 

หมายเหตุ 
เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาชน โดยส่งเสริมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน การประสานงาน ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 
(Network) หรือเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการรับผลประโยชนร์่วมกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ความต้องการของสงัคม หมายถงึ งานวิจัยท่ีเกิดจากการสำรวจความต้องการหรือการแสดงเจตจำนงของชุมชน ท้องถิ่น หรือ
ภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นก่อน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือการนำผลงานวิจัยไป
ดำเนินการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการ  
ที่ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. ที่ 3.1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. ที่ 3.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่าง

คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  
2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี

จำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหตุ: หน่วยงานเทียบเท่า หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วน

ร่วมของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า       

ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามสูตร 

 
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  

x 100 
จำนวนคณะทั้งหมดและหน่วยงานเทียบเท่า 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะ 

หรือหน่วยงานเทียบเท่า  x 5 
ร้อยละ 100 

 
หมายเหตุ: หน่วยงานเทียบเท่า หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ     
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 

ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน หน้า 44 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุน มีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. มีแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ 
4. มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 
5. มีการนำผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ต่อสาธารณชน 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด       
หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัล        
ในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้ง ในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นค่าคะแนนระหว่าง เกณฑ์การประเมิน 0-5 ค่าร้อยละของ
จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

สูตรคำนวณ 

1. คำนวณร้อยละของผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามสูตร 
 

 จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

x 100 
จำนวนผลงานหรือโครงการที่เข้าประกวดทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 

 ร้อยละของผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

x 5 
ร้อยละ 20 

 

หมายเหตุ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน        

การกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ    
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพ่ือสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งช้ี จำนวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: 
Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน  (Work–
Integrated Learning: WIL)  ห รื อ ร ะ บ บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  (Co-operative 
Education: Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่
แท้จริงของการทำงาน และพัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning, 
WIL) เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม     
5 = ร้อยละ 50 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 
 จำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

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

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

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

x 5 
 ร้อยละ 50 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2   อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า   

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
40 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ         
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้ แจงเกี่ยวกับการนับจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3 ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า  

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 x 5 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี        กระบวนการ 

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

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเพ่ือ
กำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล

ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์  
 2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 5. การกำกับตดิตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ     
สายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5   ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า จะสามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการ

กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

จำนวนคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ : คณะที่ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น      
มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6   ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี       กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการดำเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 
 2. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทำหน้าที่กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามระบบ        
ที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ  
 4. นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 

 



บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
  สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง        
ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ เกี่ยวข้อง                     
ในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประเทศกำหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์
ของสถาบัน 
  การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ           
การประเมินผล เพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน           
ต้องควบคุมให้มีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ             
โดยที่มีกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือนำไป
ปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้กำหนดให้รายงาน          
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดำเนินการ          
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการ      
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            
ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง ระบบ       
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์ แยกเป็น
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นำไปใช้เป็นข้อมูล  ในการปรับปรุงพัฒนา       
ดังตารางต่อไปนี้ 

ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดำเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การดำเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

  

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

รวม 21 4 6 11   
ผลการประเมิน      

 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 
 

 

 



บทที่ 6  
แบบฟอร์ม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report : SAR) 
 
 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 
การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ในสถาบันมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
และมาตรฐานตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ ในมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบ
กำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา 

 
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำ แบบฟอร์ม แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน รายละเอียด ดังนี้ 
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  - หน้าปกรายงาน - 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา..................  

(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ............ ถึง 31 พฤษภาคม ..........) 
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ......... เดือน............... พ.ศ. .............. 
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ก 
คำนำ 
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(......................................................) 
                                                                                                 อธิการบดี 

............./.................../............ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปีการศึกษา........... จากการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ใหม่ จำนวน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ............ (คะแนนเฉลี่ย...............) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน    ระดับ……….      (คะแนนเฉลี่ย ……….) 
 มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม     ระดับ……….   (คะแนนเฉลี่ย ……….)  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ     ระดับ………. (คะแนนเฉลี่ย ……….) 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ระดับ………. (คะแนนเฉลี่ย ……….) 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ   ระดับ……….    (คะแนนเฉลี่ย ……….)  

           สถาบันมีจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม ดังนี้ 
 
จุดเด่น ............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
..................................................................................................................................... ............................................... 
........................................................................... ................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................................ .................... 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา ...................................................................................................... .................................................... 
...................................................................................... ........................................................................ ..................... 
.................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. .......................................................... ......................... 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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สารบัญ 
 หน้า 

คำนำ                                                                                                          ก 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร      ข 
ส่วนที่ 1   บทนำ                                                                                     
     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย  
           ประวัติความเป็นมา   
           ปรชัญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ  
            สภาพทางกายภาพ        

จำนวนนักศึกษาและบุคลากร   
 งบประมาณ  

    การประกันคุณภาพการศึกษา  
      1.2 วิธีการประเมิน  
ส่วนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
       มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลพัธ์ผู้เรียน       
       มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
       มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
       มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
       มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

 

ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมิน                            
       ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน  
       ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย   
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ส่วนที่ 1    
บทนำ 

 
  

1. บทสรุปผู้บริหาร  

2. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

3. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

5. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

7. จำนวนนักศึกษา 

8. จำนวนอาจารย์และบุคลากร 

9. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

10. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

1.11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซ่ึงเป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พบว่าได้ดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน  ทั้ง 4 ด้านอย่าง
ครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ...........มีค่าคะแนน เท่ากับ .......... รายละเอียด    
ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  
 
 

   คะแนน 
 

ผลการประเมิน 
  0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51 - 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
  4.51 - 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน    
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ   
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
                  ความเป็นไทย 

  

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ   
เฉลี่ย 5 มาตรฐาน   
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน   

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรู้รอบด้านต่างๆ ในการ
สร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีทักษะในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง
โอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและ
เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยผู้เรียนต้อง มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต 
เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิ
แต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ โดยผลลัพธ์ผู้เรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.4 ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   

ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ  

ค่าเฉลี่ย = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ  

หมายเหตุ:  
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
รายละเอียดผลการคำนวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน () 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน () 
คะแนน 

ประเมินหลักสูตร 
หมายเหตุ 

1. จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

   

  - ระดับปริญญาตรี    
  - ระดับปริญญาโท    
2. จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการ
กำกับมาตรฐาน 

   

  - ระดับปริญญาตรี    
  - ระดับปริญญาโท    
3.จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
การกำกับมาตรฐาน 

   

  - ระดับปริญญาตรี    
  - ระดับปริญญาโท    

คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม   
คะแนนรวมทุกหลักสูตร ............. คะแนน 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด ............ หลักสูตร 

คะแนนที่ได้ .............. คะแนน 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย คะแนนการประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 1.1-1-1  
มกส. 1.1-2-1  

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
          1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
          2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 
                 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
                              (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีม่หาวิทยาลัยกำหนดไว้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จำนวนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

x 100 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  x 5 

ร้อยละ 70 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด  
2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์ การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษ 
 

3 ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท ์
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3          ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
                             ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
                             ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลก่อนสำเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านมาตรฐานความรู้

ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เป็นคะแนนเต็ม         
5 = ร้อยละ 90 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จำนวนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

x 100 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ 
= 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  x 5 

ร้อยละ 90 

 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด  
2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีส่อบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่านเกณฑ์

มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัล 
 

3 ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมหรือโครงงาน  
                    (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลการดำเนินงานในการกำกับติดตามให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือ

โครงงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลงานของนักศึกษา 

 
จำนวนคณะทั้งหมด 

 
ผลการดำเนินงาน 
 

ข้อ คณะ ผลการดำเนินงาน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส.1.4-1-1  
มกส.1.4-2-1  

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

 

หมายเหตุ :  
1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงานนั้นๆ  
2. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน คือ การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆการผลิต กระบวนการ 

ช้ินงาน ผลงานใหม่ๆ  
3. ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของนักศึกษาสามารถนับได้ทุกช้ันป ี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ รู้จักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การบริการ รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของจำนวนหลักสูตรทีม่ีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการแต่ละคณะ 

จำนวนคณะทั้งหมด 

 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ คะแนน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
ของทุกคณะ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

   
 

  

 

 

หมายเหตุ 
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1. การวัดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดหลักสูตรที่กำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเฉพาะหลักสูตรที่กำหนดไว้
ใน มคอ. 2  

2. การวัดหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการโดยต้องมีหน่วยวัดหรือเครื่องมือวัดมีการกำหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตร 

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.4 ) 



 

 

  

                                                                           คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  หน้า 73 
 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันทีจ่ำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้

ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 มกส. 1.6-1-1 

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

  

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

  

5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือ
ส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า   
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.5) 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา        เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ

สถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 

 มกส.1.7-1-1 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมใน
ประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
    - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่
กำหนดโดยสถาบัน 
    - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

  

4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงานครั้งต่อไป 

  

5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

  

6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  

ผลการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดแูลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
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สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์  นวัตกรรมหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและ     
อัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน
หรือต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
(สกอ.ที่ 2.1) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมในเขตจั งหวัด
กาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
                               (สกอ.ที่ 2.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
ไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มกส.2.1-1-1 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
     - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ ให้คำปรึกษาและสนับสนุน 
การวิจัย 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
     - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
    - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
professor) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
3 จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
  

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 
    

 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
          1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
          2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2 ) 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือ        

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
สำคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ 
เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

จำนวน
อาจารย ์

เฉลี่ย/คน คะแนน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
      

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 
 
 

  
 
 

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคำนวณ 
         
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ คะแนนผลงานทางวิชาการ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   

ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 
 

    
 

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความ
ต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึ กษากับ
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 

 จำนวนคณะ และหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  
 
 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ 
คะแนนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

 

 



 

 

  

                                                                           คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  หน้า 85 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท ์
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท ์
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการ  ที่
ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของ
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. ที่ 3.1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ. ที่ 3.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึงกระบวนการใน

การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ทั้งการ
บริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดย
มีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 

 มกส. 3.1-1-1 

2 จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 

  

3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและ
มีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

  

4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

  

6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดย
มีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของอาจารย์ทั้งหมดในสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์
มาจากทุกคณะ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 
 
 

   
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

คณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ตามสูตร 

 
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า  

x 100 
จำนวนคณะทั้งหมดและหน่วยงานเทียบเท่า 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะ 

และหน่วยงานเทียบเท่า  x 5 
ร้อยละ 100 

      
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
รวมจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะ  
ค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 
 
 

   
 

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

                                                                           คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  หน้า 91 
 

 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 

ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุน มีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกดำเนินงานด้านทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 มกส. 4.1-1-1 

2 มีแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

  

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ 

  

4 มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดใน
แผนงานและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 

  

5 มีการนำผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุง
แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ความเป็นไทย 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ต่อ
สาธารณชน ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค 
                   หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับ
จังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นค่าคะแนนระหว่าง เกณฑ์การประเมิน 0-5 ค่าร้อยละของจำนวนผลงานหรือ
โครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

สูตรคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามสูตร 
 

 จำนวนผลงานหรือโครงการที่ไดร้บัรางวัลทั้งในระดับจังหวดัหรือระดับภูมภิาคหรือระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

 
x 100 

จำนวนผลงานหรือโครงการทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของผลงานหรือโครงการทีไ่ด้รับรางวลัทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ x 5 
ร้อยละ 20 

 

    ผลการดำเนินงาน 
ข้อ คณะ จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลฯ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
รวมจำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลฯ  

ค่าร้อยละของจำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลฯ  
หมายเหตุ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยท่ีอยู่ในแผนปฏิบัตริาชการประจำปี 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน        
การกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งช้ี จำนวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–  Integrated 
Learning: WIL) ห รื อ  ร ะ บ บ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  (Co-operative Education: Co-op)         
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–Integrated 
Learning: WIL) หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  

                              (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated Learning: 
WIL เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาส
ในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงาน 
และพัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning, WIL) เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เกณฑ์การประเมนิ 
ค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  
เท่ากับ ร้อยละ 50 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 
Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 
 จำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

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

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)    x 5 
 ร้อยละ 50 
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ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 

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

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ  
ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่
กับการทำงาน 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

   
 

  

 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
      1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
      2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2   อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า   

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเ พ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
40 

 

หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิ
อื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต ่ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9  
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จำนวน 
(คน) 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         

รวม     
รวมทั้งสิ้น  ......... คน 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก .......... คน 
คะแนนที่ได้ ............ คะแนน 

 
ผลการคำนวณ (ตัวอย่าง) 

รายการ 
จำนวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ปีท่ีแล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง   
จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด   
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก   
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

 
   
 

   

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มกส. 5.2-1-1  
มกส. 5.2-2-1  
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ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3 ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า  

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 x 5 
60 

 
แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า  
9 เดือน 

จำนวน 
(คน) 

1.          
2.          
3.          

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

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะ ที่ดำรงตำแหน่งทาวิชาการ .......... คน 
คะแนนที่ได้ ........ คะแนน 

 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
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ผลการคำนวณ (ตัวอย่าง) 

รายการ 
จำนวน (คน) 

ปีการศึกษา 
ที่แล้ว 

ปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 

จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง   
จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     

 
 
รายการหลักฐาน 

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

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
         1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
         2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี        กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   ปงบประมาณ (เกณฑขอที่ 1,2,3 และ 6) ปการศึกษา (เกณฑขอที ่4 และ 5)  
คำอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเพ่ือกำหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 

กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 มกส. 5.4-1-1 

2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

  

5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

  

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5   ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า จะสามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการกำกับ 

ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

จำนวนคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ : คณะที่ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และ
มีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น     มาคำนวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลในตัว
บ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อ คณะ ผลประเมิน 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
   

จำนวนคณะทั้งหมด 6   
ผลรวมคะแนนทุกคณะ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
คะแนนการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มกส. 5.5-1-1  
มกส. 5.5-2-1  

 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6   ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี       กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการดำเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานให้
เป็นไปตามท่ีกำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา 

 มกส.5.7-1-1 

2 มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ทำหน้าที่กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามระบบ        
ที่กำหนดในขอ้ 1 และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  

3 มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือ
วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ
มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

  

4 นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

  

5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

     
 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
       1. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
       2. ชื่อ - สกุล , เบอร์โทรศัพท์ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย พบว่าได้ดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน  ทั ้ง 4 ด้านอย่าง
ครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ...........มีค่าคะแนน เท่ากับ .......... รายละเอียด    
ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ตารางท่ี1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)     
1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบ
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
   

1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
   

1.4 ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม หรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
   

1.5 จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

    

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.4)     
1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม)่     

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (สกอ.ที่ 2.1) 

 
   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2)     
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3)     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 

   

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.ที่ 3.1)     
3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3  
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

4.2 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4  
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน 
(Work–Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา     
(Co-operative Education: Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

    

5.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2)     
5.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3)     
5.4 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.ที่ 5.1 ข้อ1 - 6)     

5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า(ตัวบ่งชี้ใหม)่     
5.6 ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา     
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (21 ตัวบง่ชี้)  
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ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดำเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การดำเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

  

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

รวม 21 3 7 11   
ผลการประเมิน      

 
 
 



บทที่ 7    
แบบฟอร์ม แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
 
 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ ดำเนินการ
ของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก สถาบัน
จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ พัฒนาของสถาบัน โดยอาจ
เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการทำงานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดำเนินงานตาม
แผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์
และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สำคัญ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบฟอร์มแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียด ดังนี้  

 
1. บทสรุปผู้บริหาร  
2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พร้อมลายเซ็น)  

สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (จุดเน้น, ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ)  
3. บทนำ  

3.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย  
3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

4. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตารางที่ 1 และตารางท่ี 2)  
5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  
6. ภาคผนวก  

ตารางตรวจเยี่ยม  
บันทึกภาคสนาม 
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- หน้าปกรายงาน - 
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา ........... 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1.  บทสรุปผู้บริหาร 
2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พร้อมลายเซ็น) 
     สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  (จุดเน้น, ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ) 
3.  บทนำ 
 3.1  ประวัติความเป็นมาของคณะ 

3.2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา. 
4.  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2) 
5.  ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
6.  ภาคผนวก 

ตารางตรวจเยี่ยม 
บันทึกภาคสนาม  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                           ............/............/.............                                                   
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ข 
แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 
       1.  ได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ ....................................
โดยค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินผล จากการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  ผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ตัวแทนนักศึกษา  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
       2.  เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 

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

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

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

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

ลงนาม ...................................................... กรรมการเลขานุการ 
            (......................................................) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบ

การศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาตามมาตรฐานโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
นำเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3–5 ข้อ 
ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
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                                                                                                                           ง                                                                                                                              
สารบัญ 

 
 หน้า 
คำนำ  
สารบัญ   
บทสรุปผู้บริหาร  
บทนำ  
1. ประวัติความเป็นมาโดยย่อ ……………………………………………………………………………………………………  
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณบ์ัณฑิต ..………………………………………………………  
3. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ………………………………………………………………………………………….  
4. จำนวนนักศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………….  
5. จำนวนอาจารย์: คุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ …………………………………………………………………..  
วิธีการประเมิน   
  การวางแผนและการประเมิน …………………………………………………………………………………………………  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน ………………………………….…  
  ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย..………………………………………………….   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย   
รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน   
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ส่วนนำ 
 

 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 
 2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
 4. รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน 
 
 5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

6. จำนวนนักศึกษา 
 
 7. จำนวนอาจารย์และบุคลากร 
 
 8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
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วิธีการประเมิน 
 
 

การวางแผนและการประเมิน 
- การเตรียมการและการวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
- การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
- การดำเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบ่งชี้ใหม่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พบว่าได้ดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน  ทั้ง 4 ด้านอย่าง
ครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ...........มีค่าคะแนน เท่ากับ .......... รายละเอียด    
ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน 

ผลประเมินตามเกณฑ์  
 
 

   คะแนน 
 

  0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51 - 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 - 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51 - 4.50  การดำเนินงานระดับด ี
  4.51 - 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน    
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ   
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
                  ความเป็นไทย 

  

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ   
เฉลี่ย 5 มาตรฐาน   
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประเมิน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)     

1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบ
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
   

1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
   

1.4 ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม หรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 
   

1.5 จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

    

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ที่ 1.4)     
1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม)่     

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม (สกอ.ที่ 2.1) 

 
   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2)     
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3)     
2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความต้องการของสังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

 

   

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 2  
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.ที่ 3.1)     
3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์           
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

4.2 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 4  
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน 
(Work–Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา     
(Co-operative Education: Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

    

5.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2)     
5.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3)     
5.4 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.ที่ 5.1 ข้อ1 - 6)     

5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า(ตัวบ่งชี้ใหม)่     
5.6 ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา     
(ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

    

เฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 5  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (21 ตัวบง่ชี้)  
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ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดำเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การดำเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

  

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

รวม 21 3 7 11   
ผลการประเมิน      

 
 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

  - แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม 
   - คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

- การระบุหมายเลขเอกสารหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

                                                                         คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  หน้า 128 

 

แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
วงรอบปีการศึกษา........................... 

 
หน่วยประเมิน ...................................................................... ชื่อผู้ประเมิน ........................................................ 
มาตรฐานที่ .................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐาน

ที ่
รายการ ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

.......... 
 

ตัวบ่งชี้  ............................. 
 
ข้อค้นพบ 
ดำเนินการได้ ..................คะแนน/ข้อ/ร้อยละ/บาท 
ดังนี้ 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................  
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
....................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 
....................................................................................
.................................................................................... 
....................................................................................  
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ : 
 ................ คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ตนเองผลสัมฤทธิ์ 
 : .............. คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 
 ................ คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
 

 
 
 
 
ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 : .............. คะแนน 
 
คะแนนการประเมิน 
ของกรรมการ : 
 ...............คะแนน 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
      บรรลุ 
      ไม่บรรล ุ
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 มาตรฐานที่   ……………….…… 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา 
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คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
 

ประเด็น คำชี้แจง / คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เพิ่มเตมินิยามศัพท์ คำว่า 
“แนวโน้ม (Trends)” โดยใช้
นิยามกับที่ปรากฏในหนังสือ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินงาน    
ที่เป็นเลิศ ฉบับป ี 
2558 – 2561 

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแตล่ะ
ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการดาเนินการของสถาบันตามลาดับเวลา โดยทั่วไป การแสดง
แนวโน้มได้จะต้องมีข้อมลูในอดีตอย่างน้อยสามจดุ (ไมร่วมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจ
จำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะหา่งระหว่างจุดข้อมลูที่แสดง
แนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสัน้ ต้องมีการวัดถี่ข้ึน 
ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน” 

แนวทางการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร
สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการ
เป็นประจำทุกปี 

หลักสตูรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสตูร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคณุวฒุิท่ีขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเปน็คนก้าวทันความทันสมัย
ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการดำเนินการ กรณี
หลักสตูรที่ขอปิดดำเนินการ หรือ 
งดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียน หรือ หลักสตูรที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
แล้ว แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้
การรับทราบ 

 กรณหีลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมตัิให้ปิดดำเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ หากหลักสตูรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวยังต้องทำ
หน้าท่ีอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไปและจัดการเรยีนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะ
สำเรจ็การศึกษา ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องดาเนินการประเมนิตนเองระดับหลักสูตร เป็น
ประจำทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน และองค์ประกอบ  ที่เกี่ยวข้อง 
เฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการดำเนินการ เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
หรือพิจารณาดำเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสตูรเป็นสำคญั ทั้งนี้ การประเมินตนเองดังกลา่วเป็นการ
ดำเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
เฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการดำเนินงาน ในการคำนวณค่าคะแนนของหลักสตูรให้คิดเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มี
การประเมินเท่านั้น และดำเนินการผ่านระบบ CHE QA ONLINE  
  กรณีหลักสตูรทีผ่่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และดำเนินการรับ
นักศึกษาแล้ว แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ด้วย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถดาเนินการจดัการเรียนการสอนไดต้ั้งแต่ได้รับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

การประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสตูรของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีกำหนดให้เรยีนในหลักสตูรถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนั้น 
จึงไม่ต้องประเมินคณุภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร 

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

กรณีหลักสตูรเดียวกันแตเ่ปิดสอนในวิทยาเขตมากกว่า 1 วิทยาเขต และมีอาจารย์ประจำ
หลักสตูรทุกพื้นที่ท่ีเปิดสอน ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทา มคอ.3-7 ชุดเดียวโดยให้ครอบคลมุ
ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวทุกพ้ืนท่ีที่เปิดสอนหลักสูตร
นั้นๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนนิการจัดการเรยีนการสอน
ของหลักสูตรหนึ่งฉบับท่ีครอบคลมุผลการจดัการเรียนการสอนทุกพื้นท่ี และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
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ตาราง (ต่อ) 
ประเด็น คำชี้แจง / คำอธิบายเพ่ิมเติม 

หลักในการพิจารณา
สำหรับ ตัวบ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพ  
 ภายในระดับหลักสูตรที่
เป็น ตัวบ่งช้ีกระบวนการ 
(3.1, 3.2,4.1, 5.1, 5.2, 
5.3 และ 6.1) 

  การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลกัสูตร ที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้ผู้
ประเมินนำไปใช้ในการตดัสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ให้ยึดหลักการคือ หลักสูตรควร
กำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพทีต่้องการ จากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดำเนินงาน
ที่นาไปสูผ่ลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดำเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธ์ที่กำหนด 
หากหลักสูตรไมไ่ดผ้ลลัพธ์ตามทีต่อ้งการ ให้อธิบาย ว่ามีการปรับปรงุวิธีการทำงานอย่างไร เพื่อนำไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ใหพ้ิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเดน็
ย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีคำอธิบายท่ีเห็นเป็นรูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
การนับจำนวนอาจารย์
ประจำ หลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษา
ตามหลักสูตรคำว่า  
“ตลอดระยะเวลา” 

 คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ในการตีความคำว่า “ต้องมีอาจารยป์ระจำหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น”  ซึง่ที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์
ประจำหลักสตูรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหา
อาจารย์ใหมม่าทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสตูรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภา
มหาวิทยาลยั โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลยัไดม้ีการ
ดำเนินการใหม้ีอาจารย์ประจำหลกัสูตร ตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษา 

อาจารย์ประจำหลักสตูรที่
มีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 

 การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการ  
แบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
  กรณตีำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้วย 

  ภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา   วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ ใน
ระดับ บัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.2548 ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจำ 1 คน ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปรญิญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำที่มีศักยภาพพร้อมท่ีจะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน อุดมศกึษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 
คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผูม้ีอำนาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นหาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารยม์ีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษา ได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจำ 1 คนจะดูแลนักศึกษา
ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจำนวนนักศึกษาในกรณีนี้ ใช้ได้
เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน ไมน่ับรวมการค้นคว้าอิสระ    
 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
โดยมสีัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน     
 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กำหนดสดัส่วนอาจารย์ ท่ีปรึกษาการค้นควา้
อิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
  การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา    
    วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่าน้ัน 
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ประเด็น คำชี้แจง / คำอธิบายเพ่ิมเติม 
การดำเนินงานให้เป็นไป
ตาม ตัวบ่งช้ีผลการดาเนิน
งานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ในองค์ประกอบท่ี 1 การกากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไข
ในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผา่น” การกากับมาตรฐาน 
 การกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอให้ยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอดุมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งช้ีผล
การดำเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคณุภาพของหลกัสูตรประจำปีท่ีระบไุว้ในหมวด 1 – 
6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบรบิทและวัตถุประสงค์ ในการผลิตบณัฑติทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรอื
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่
ได้แล้วเสร็จให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสตูรใดมคีวามประสงค์กำหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็
สามารถกระทำได้ กรณีหลักสตูรมกีารปรับตัวบ่งช้ีใหม่ ให้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรบัปรงุหลักสูตรครั้งต่อไป” 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ    
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาต ิ

 ในกรณีหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสตูรนั้นจะยังไมค่รบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดำเนินงาน ของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมา
ใช้ประกอบการประเมิน 
 กรณบีัณฑติที่มีอาชีพอิสระ ไมต่้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต  
 ในกรณีบณัฑติหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบณัฑิตอาจไม่
ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลม ให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาว
ไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศกึษาต่างชาติ 90 คน 
มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคดิจากนักศึกษาไทยจานวน 10 คน เป็นฐานท่ี 100 % 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท
หรือ  
ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

การนับการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษา นับ ณ วันที่ ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นบัจากวัน  ที่ไดร้ับการตอบรับ (Accepted)  
  กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการการอดุมศึกษารบัทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะ
สถาบันเท่านั้น 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำ 

 กรณหีลักสูตรใหม่ ไมต่้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มี ผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับ
หลักสตูรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผูส้ำเร็จการศึกษาแล้ว 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1  
การรับนักศึกษา 

 ในการพิจารณาเกีย่วกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ 
ดูเจตนารมณ์ของหลักสตูร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคณุสมบัติอย่างไร และจัดเตรยีมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบถุึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและ
การแก้ปัญหา 

ตัวบ่งช้ี 3.3  
ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

 “การจัดการข้อร้องเรยีน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคญัไม่ไดเ้น้นที่
ปริมาณหรือจำนวนข้อร้องเรียน  
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2  
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแตล่ะรุ่น ลบด้วย  
จำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานท่ี
ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา คิดเป็นร้อยละของจานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นท่ีมีบณัฑติ
สำเรจ็การศึกษาแล้ว  
 การคิดร้อยละของจำนวนนักศกึษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น  
ตัวอย่างการคำนวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา จำนวน
รับเข้า 
 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร   

จำนวนที่ลาออกและคดัชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 

2558  2556 2557 2558 
2553  X    
2554   X   
2555    X  

  
อัตราการสำเร็จการศึกษา  =      x 100 
                                      
อัตราการคงอยู่             =  -   x 100 

                                                 
  องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหาร
และ พัฒนาอาจารย์  
  - การนับผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

 การบรหิารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลกัสูตรเท่านั้น  
 กรณผีลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างใหด้ำเนินการ ให้ดูจากรายชื่อผู้วิจัยที่ปรากฏใน
สัญญาว่าจ้าง  
 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีรายชื่อ ณ วนัสิ้นสุดปีการศึกษาน้ันๆ โดยไมต่อ้ง
นำระยะเวลาในการประจำหลักสตูรมาพิจารณา  
 กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใช้อาจารย์ประจำหลักสตูรชุดเดียวกัน 
การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร  
 กรณผีลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่อยู่คนละคณะ / สถาบัน ให้พิจารณา ดังนี้  
   - ในระดับหลักสตูรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจำหลักสตูรตามที่ทำหน้าท่ี อาจารย์ประจำ
หลักสตูร  
  - ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจำสังกัดคณะนัน้ 
  - ระดับสถาบัน ให้นับเป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นบัตามสถาบันท่ีสังกัด ของทุกคน 
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ตาราง (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ี 4.3 
ผลที่เกดิกับอาจารย ์

  ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสตูรทั้ง 5 คนที่ได้ทำหน้าที่ประจำหลักสตูร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสตูรต่อกระบวนการที่ไดด้ำเนนิการให้กับ อาจารยต์ามกิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ใหพ้ิจารณาจากรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสตูรว่า มีการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัต/ิ เห็นชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

   การตีความกรณหีลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการขอตลาด แรงงานหรือไม่ 
ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปดิสอนว่าทันสมัยเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

 ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจ่ำเป็นตอ้งเป็นโครงการเดียวกับท่ีอยู่ใน
แผนบริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา แต่ให้ดเูจตนารมณ์วา่เกิดผลการเรียนรู้บรรลตุาม
เป้าหมาย  

   ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2558 ได้กำหนดแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบ มาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้
ดังนี ้ 
     ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจดัทำรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสตูรในลักษณะอื่น 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บข้อมลูรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลีย่นหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบท
เฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7”  
       ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ จำนวน 12 ตัวบ่งช้ี 
 เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอสิระในการกำหนดตัวบง่ช้ีผลการดำเนินงานท่ีใช้ในการ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานคณุภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละ 
หลักสตูร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ ในการผลิตบณัฑิตทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัตจิาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไมส่ามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้ว 
เสร็จ   ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กำหนดตัวบ่งช้ีแบบเดมิก็สามารถ 
กระทำได้ กรณหีลักสูตรมีการปรบัตัวบ่งช้ีใหม่ ให้นาเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
รับทราบในการปรับปรุงหลักสตูรครั้งต่อไป”  

    ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศ
หรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน คำว่า “อาจารย์ใหม่”  ให้หมายถึง อาจารย์ประจา
หลักสตูรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ในหลกัสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เกา่ที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็
ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่  
  ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการดาเนนิงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ปีสุดท้าย /  
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จาก คะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยงั 
ไม่มีบณัฑิตไมต่้องประเมินประเดน็นี้ แต่หากเป็น หลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 
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  องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   
  ตัวบ่งชี 6.1 สิ่ง  
สนับสนุนการเรยีนรู้   

 ให้หลักสูตรระบสุิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจนไม่ต้อง  พิจารณาสิ่ง
สนับสนุนท่ัวไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน    
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการ 
บริหารจดัการ หลักสตูร
โดยรวม   

 ในการคำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นทีไ่ม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมา  คำนวณทั้งตัวตั้งตัวหาร  
 ทุกหลักสตูรที่มีการจดัการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรทีข่อปิดดำเนินการแล้วแตย่ังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  

ตัวบ่งช้ี 1.4 จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจำนวน 
อาจารย์ประจำ  

  การคิดคา่ FTES กรณีหลักสตูรที่สภาวิชาชีพกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์  
  ประจำไมต่รงกับสดัส่วนท่ีกำหนดไว้ในคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายดึตามสัดส่วนท่ีสภาวิชาชีพกำหนด  
  กรณีหลักสตูรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ให้ดูเนื้อหาสาระหลักว่าอยู่กลุ่มสาขาวิชาใด หากมีหลาย
กลุ่มสาขา ให้คิดแตล่ะกลุ่มสาขา แล้วนำมาคดิคะแนนเฉลี่ย  
  กรณีที่คณะมีหลายกลุม่สาขา ต้องแยกอาจารย์ประจาว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนำมาหาค่าคะแนนของ
แต่ละกลุ่ม แล้วนำมาคดิคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1  
ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

  ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5-6 ถ้ามีระบบของสถาบันอดุมศึกษาแล้ว คณะกไ็มต่้องทำอีก แต่ควร
เขียนว่าคณะทำอะไรบ้างเพื่อให้เปน็ไปตามระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ  
 

 ตัวบ่งช้ี 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัย   
และงานสร้างสรรค์  

  ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุม่สาขาก่อนแล้วนำมาคำนวณเป็น คะแนนเฉลีย่  
  กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจำนวนคณะ  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1  
การบริการวิชาการ 
แก่สังคม  

 คำว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบไุว้ในแผนหรือ ในโครงการกไ็ด้ แต่
ขอให้ดูเจตนารมณ์วา่มีการต่อยอดการดำเนินงานโดยมีการบรูณาการกับงานอ่ืนๆ และมีการวางแผน
หรือมีแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์   

องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบ่งช้ี 4.1 การทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย  
 การประเมินความสำเรจ็ตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดู ตามเจตนารมณ์
ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการดาเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
 ช้ินงานท่ีได้รับรางวัลระดับชาตไิม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะ  และ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ”   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหาร
ของคณะ/   
 สถาบันเพื่อการกำกับ
ติดตาม  ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน  
 และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน  

  คำว่า “การกระทำท่ีขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจากการ
ฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แลว้ว่าได้มีการกระทำเช่นนั้นจริง ไมใ่ช่
เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและ  ความโปร่งใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน  
  คำว่า “การบริหารความเสีย่ง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก
ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์ข้อนี้คือ เพื่อ
ประเมินมาตรการทีไ่ด้ดาเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่งว่ามีผลอย่างไร ต่อระดบัความเสี่ยงท่ีได้
ประเมินไว้แต่แรก  
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การระบุหมายเลขเอกสารหลักฐาน 

 
 

 
1. 1 - 1- 1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ประเมิน ข้อที่ 1 

ตัวบ่งชี ้ เอกสารชิ้นที่ 1 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน   อธิการบดี 

 นายพัฒนา พ่ึงพันธุ์    รองอธิการบดี 
 รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์   รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี   รองอธิการบดี 

นายลิขิต ศิริสันติเมธาคม    ผู้ช่วยอธิการบดี 
นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ    ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด  พิมพิศาล  ผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาตรา สหัสทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
นายศักดิ์เกษม ปานะลาด    ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์กตัญญู แก้วหานาม  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสนิพร้อม  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
นางสุชาดา สุรางค์กุล    รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ  

งานประกันคุณภาพการศึกษา และ 
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา 

 นางถนอมรัตน์   มหาชัย    หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวจิราภา นาครินทร์    นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางพีรฎา  จันโทมุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์    นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวนฤมล  ระมัยวงค์    นักเอกสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 


