
 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทนํา 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดไว้ใน
หมวด 6  มาจรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึง่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   และกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยการจัดทํารายงานที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
สภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด และที่เก่ียวข้อง   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน 
โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นทางการ  ประกอบกับองค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปข้อที่ 9   ได้กําหนดให้
สถานศึกษา  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  ดังน้ัน   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จึงได้ประชุมวางแผน เพ่ือวิเคราะห์ และดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่ให้กับสาธารณชน หรือหน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
             

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สิงหาคม 2555 

 
 
 
 
 
 



นิยาม  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้   
 
ความเป็นมาและสภาพปญัหา 
 ผลจากการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับ
โปรแกรมวิชา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ให้คําแนะนํา 
เพ่ือการประเมินบรรลุผลทุกขอ้  จึงควรดําเนินการให้ครบตามตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
ดังน้ัน  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ  ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนพัฒนา  เพ่ือดําเนินการให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
วัตถุประสงค์การจัดทํา 
 เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโปรแกรมวิชาให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานและบรรลผุลการดําเนินการที่กําหนด  โดยการกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายที่มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน ให้คณะผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ของ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงานกิจกรรม 
ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และให้มีการนําความรู้มาแบ่งปันกัน ควบคู่กับการทํางานรวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนประสบการณ์จากการทํางานของคณาจารย์ ที่ได้รับจากการอบรม 
สัมมนา จากการเป็นกรรมการผู้ตรวจและในฐานะผู้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่ ทําให้เกิดความรู้ ทักษะ และความชํานาญในการจัดระบบสารสนเทศ การเขียนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน จากการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกจิกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
จนสามารถพัฒนามาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพภายใน ของโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ 
 
 
 
 
 



กระบวนการทํางาน 
 1.  ประชุม กําหนดแนวปฏิบัติงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเองร่วมกัน โดย
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบแต่ละข้อทั้ง 9 ข้อ ต้ังแต่การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจนกระทั่ง
ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพ 
 2.  กําหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลสําเร็จของงานให้ประธาน
โปรแกรมทราบในการประชุมทุกคร้ัง 
 3. มีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเมินผลความสําเร็จในการทํางาน ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานให้สอดคล้องกับระบบการติดตาม
ผลการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับโปรแกรมวิชา 
 4.  มีการนําเสนอปัญหาอุปสรรคการจัดทํารายงานการประเมินตนเองต่อทีมคณะ จัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือขอ
ข้อเสนอแนะและวิธีการในการทํางานที่เหมาะสม   
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโปรแกรมวิชา ตลอดจน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
เสมอ เพ่ือการจัดเก็บและสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิขัน้ตอนการทํางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน

ประชุม กําหนดแนวปฏิบัติงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเองร่วมกัน โดย
กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบแต่ละข้อท้ัง 9 ข้อ 

กําหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลสําเร็จของงาน 

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลความสําเร็จในการทํางาน 
ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล 

นําเสนอปัญหาอุปสรรคการจัดทํารายงานการประเมินตนเองต่อทีม
คณะ จัดทํารายงานการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอก
โปรแกรมวิชา ตลอดจนภายนอกมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 



ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
  1. คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ในระดับโปรแกรมวิชา โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถ
แลกเปลี่ยนและดึงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น 
  2. คณาจารย์ทุกคนได้มีส่วนร่วม และมีความสามัคคีในการทํางานเพ่ือองค์กรจนเกิด 
ผลงานเชิงประจักษ์ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการพัฒนาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติดีด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ดังตารางต่อไปน้ี 
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องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา   
หรือพันธกิจ มีและนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
วิสัยทัศน ์  พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์   โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม  เพื่อ
นําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโปรแกรมวิชา 
2. จัดทําตารางวิเคราะห์การพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบาย จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชา ให้ชัดเจน หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแกใ้ห้สอดคล้อง 
3. ควรมีการทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้อง
ดําเนินการให้แน่ใจว่าบุคลากรในโปรกแกรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

1.  ชี้แจงและทําความเข้าใจกับบุคลากรภายในโปรแกรมวิชา ๆ ให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ 
กลยุทธ์  
2.  กําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบั ติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ควรจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผน 
กลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
2.  ดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง 
แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4  พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

1.  จัดทําตัวบ่งชี ้พร้อมทั้งเป้าหมาย ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติ 
การประจําป ีทั้งนี้ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2. กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับ เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนด
ร่วมกัน 
 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 1. ดําเนินการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๔ 
พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการ 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

1.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  เช่น ๓ เดือน หรือ ๖ เดือนหรือที่เหมาะสม หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

 
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

1.  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุม เป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง 

 
8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
1.  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ 
ได้รับมา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
ประจําปี 2.  นําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุง 

เสนอต่อคณะหรือตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 
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องค์ประกอบที่ 2    การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร

ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

1. มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและกําหนด
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานัน้ ๆ 
2. ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด   สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่  ความพร้อมโปรแกรมวิชาในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่  และศึกษาความต้องการหรือความจําเป็น แล้วควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการ
ดําเนินการของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
3. การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
4. นําเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่สถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เป็นต้น  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.  นําเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

1.  กําหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน   
2. การปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา



 9 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง  ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  
        (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุง
ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อบ ม า ต ร ฐ า น คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555  ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

1. หลักสูตรที่มีที่การเปิดสอนในโปรแกรมวิชาต้องดําเนินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอน 
2. การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาหรือประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุน
และการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มีการควบคุม 
ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด และรายงและรายงานผลการดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลั ก สู ต ร ที่ ดํ า เ นิ น ง านต ามก รอบม าต ร ฐ านคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ

1.  สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ 
อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโดยเฉพาะ             
2.  จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อ
วัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร   

แห่งชาติ 
3. กําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของหลักสูตรของโปรแกรมวิชา โดยอาจจัดทํา
เป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้  วิเคราะห์ผลการประเมิน  และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  

1.  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4  
จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์มาตรฐาน  :     
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
1.  โปรแกรมวิชา ดําเนินการพัฒนาให้มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  และควรชี้แจงทําความเข้าใจกับคณาจารย์ให้ยอมรับ
ความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์  การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ 
ใหม่ๆ ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะ
แหล่งข้อมูลความรู้  จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด   ความสัมฤทธิผลใน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา 
2.  โปรแกรมวิชา ต้องกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน 
แต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน   การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 
 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1. โปรแกรมวิชา ควรย้ําเน้น และตรวจสอบให้อาจารย์ในโปรแกรมจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนหรือ
ก่อนจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
2.  กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน  และทํา
การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  
ตามที่กําหนดไว้แล้วใน 
 มคอ. 3  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

1.   คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษา
หรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
2.  จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
 

4 มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

1. โปรแกรมวิชาเน้นให้อาจารย์ในหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันสมัย อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปน็อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํา
นักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการ ฯลฯ  
 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

1.  โปรแกรมวิชา ควรแจ้งให้อาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง  อาจทําได้โดยการทําวิจัยในชั้นเรียน  หรือทบทวนการประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ 
ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร   
2.  จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียน 
การสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ควรจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และนําผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 
 

1. โปรแกรมวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ดังต่อไปนี้  
    1.1 พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2  เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์   
    1.2 ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
จากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการ
ระดับที่สูงขึ้น 
1.3  ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กําหนดทุกปีการศึกษา 
1.4 ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน / ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  :      
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

1.  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้
บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเป็น และเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่
ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย  มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนา
นักศึกษา 
 
 

2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์   ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และนําข้อมูลจากผลการ
สํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา และการประเมินผล 
2.  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 
โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชานั้นๆ  อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้ 
3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
อาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา 
และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 
4. มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัย
เป็นฐาน 
5. ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

 
 

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ  
2.  โปรแกรมวิชา ควรสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง   อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้นักศึกษารับรู้ 
2. ควรจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
3.  กําหนดให้ ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่
ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่   
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
1.  โปรแกรมวิชา ควรจัดโครงการและจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่
เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคญัต่อผลการเรียน หรือต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8       :    ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนักศกึษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา

ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
- โปรแกรมวิชา จัดทําเอกสารการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาอาจกําหนดไว้ในคู่มือ   
   นักศึกษาที่ดําเนินการโดยคณะหรือจัดทําไว้เองที่โปรแกรมวิชาก็ได้  
 

2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

- ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริหาร คณาจารย์  
  นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบันอาจทําป้ายประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ทางเว็บไซท์ของคณะ 
  หรือมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ 

- จัดทําโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดไว้ในข้อ 1 โดยระบุ 
  ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งชี้ 

- ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน 
  ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาหรือหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาให้ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณด้าน 
   คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติสม่ําเสมอหรือตามโอกาสอันควร 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   :        
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต

แก่นักศึกษา 
1.  โปรแกรมวิชา ควรจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ที่สามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหาได้ 
2.  โปรแกรมวิชา ควรมีระบบการตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้
ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด  มีการประชุมระหว่างอาจารย์ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษา 
ที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาใน
รูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา  
3. มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะ
ทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได้ 
4. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษา และครอบครัวของนักศึกษา เพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
เป็นประจํา 
 5.  จัดให้มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
 

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  - โปรแกรมวิชาควรจัดทําฐานข้อมูลหรือ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ 
  นักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ 
   สาขาวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้ 
 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 

1. มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์ของ 
 นักศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
นํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป                     
2.  มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อ
ฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน            
3.  มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ                                                                          
4. จัดทําระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพของนักศึกษา 
 

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  1. โปรแกรมวิชา ควรมีการจัดทําฐานข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดหรือสื่ออื่น ๆ สําหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
2.  เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การ
ทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่า  

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 1.  มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมี
การส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
2.  มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ 
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. โปรแกรมวิชาจัดทําระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษา 
และศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน 
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
2.  ควรมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
3.  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึง
จะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ            การให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
การให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย  
 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

1.  โปรแกรมวิชานําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
2.  มีการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตาม
แผนที่กําหนด 
3.  ทําการสํารวจข้อมูลจากนักศกึษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่จัดให้ 
ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 
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บ่งชี้ที่ 3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 ส่วนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน  

1.  โปรแกรมวิชาควรกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนา
นักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่
สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา   
2.  กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 
 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

- โปรแกรมวิชา ควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขให้ 
  นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษา 
  เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
 

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.  โปรแกรมวิชาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  โปรแกรมวิชาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดทําแผน   การจัดกิจกรรมที่ดําเนนิการ
โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 
3. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้
ผู้รับผิดชอบอนุมัติ โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกจิกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการ
ประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมใหม่  
4.  กําหนดให้ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําข้อเสนอโครงการที่
ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 
 

4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

1.  โปรแกรมวิชาสนับสนุนให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน 
และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ อาจดําเนินการโดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
และให้นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน ในที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  
2.  โปรแกรมวิชาอาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบัน มี
การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน   การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย
ผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

1. กําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละ   รอบปี 
2.  โปรแกรมวิชาดําเนินการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
3. โปรแกรมวิชา ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 
 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

1. โปรแกรมวิชา ประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไป
ใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  
2.  โปรแกรมวิชาควรมีการนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษา 
ให้มีลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1. โปรแกรมวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ  ในการบริหารควรมี
การวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของ
สถาบัน 
2.  โปรแกรมวิชาควรดําเนินเขียนรายงานเพื่อขอรับ งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอก โดยอาจขอรับการ
จัดสรรทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้
ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย  

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาควรบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรคก์ับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น  
1) การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  
2) การกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกบัผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  
4) จัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  
5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้

ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา  

1.  ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบ
ควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
2.  สร้างแรงจงูใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสําหรับนกัวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์   
 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ส่งเสริม และสนับสนุน พร้อมกระตุ้นให้อาจารย์ทําการวิจัยโดยการเขียนเค้าโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                     
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ            
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                       
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

โปรแกรมวิชาควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้   
1)  ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
2)  ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  
3)  ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  
4)  ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ 
รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  

- โปรแกรมวิชาควรจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์และนักวิจัย  เช่น การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือการประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัยในประเด็นความเหมาะสมและ 
 



 26 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
เพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือการประเมินระบบสารสนเทศในประเด็น 
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 
 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

-  โปรแกรมวิชาควรมีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อ     การ
ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจําเป็น  กําหนด
ระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ   จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่
กําหนด     
 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

-  โปรแกรมวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย  การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่
สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากความร่วมมือที่มีอยู่
เดิม วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล 
อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

โปรแกรมวิชา ควรประชุมเพื่อวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน  
การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นต่อไปนี้ เช่น  
1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสาร  
2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์  
4) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์
กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละ
สถาบัน   
 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

- โปรแกรมวิชา ควรร่วมกันวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบ 
ในการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป 
จัดให้มี    การสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชน
สามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  
- โปรแกรมวิชานําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน 
และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย 
หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  
 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน  

โปรแกรมวิชาควรสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ เช่น  
1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสมัพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 
และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์ 
2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยใน
เรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย  
3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานที่เกดิจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปสู่งานเชิง
พาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล  
 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

- โปรแกรมวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา
ต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการ
เจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มี ร ะบบและกล ไ กก า รบ ริ ก า รท า ง วิ ช า ก า ร แก่ สั ง ค ม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
- โปรแกรมวิชามีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับพันธกิจของสถาบัน  มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมี   ความพร้อม
ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ  ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให้บริการ  
กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระ
งานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและ
จุดเน้นของสถาบัน 
 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน 

-  โปรแกรมวิชา ควรกําหนดให้อาจารย์บูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนการปฏิบัติงานประจําด้านอื่น ๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไป
จัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย -  โปรแกรมวิชา สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น  
1) มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 
 2) นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย เป็นต้น 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
- ควรจัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกบัการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 
คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดไว้ 
 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

- โปรแกรมวิชาควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

-  โปรแกรมวิชาควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน   
 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

- โปรแกรมวิชาควรเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
นําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปญัหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร 
ทําความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 
 

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

- โปรแกรมวิชามีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา  อาจารย์  และ
บุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําให้
ผู้รับบริการและประชาชน มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา  
อาจารย์  และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร  
การชี้แจงแนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน 

4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก - โปรแกรมวิชาควรนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ระบบและกลไกการให้บริการ   ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ  ขอบเขตการให้บริการ  ค่าใช้จ่าย  

ระยะเวลาในการให้บริการ  สัญญาการบริการ  ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการให้บริการ 
โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  มีความเป็นธรรม โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
 

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

-  โปรแกรมวิชา ดําเนินการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน  ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1      : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน                :   
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
- มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนด
นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการ
กําหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

-  โปรแกรมวิชาต้องสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับ       การเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 
 

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1.  โปรแกรมวิชา ควรจัดสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ 
พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1.  โปรแกรมวิชาอาจจดัทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมี
ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
3.  โปรแกรมวิชา ควรดําเนินการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

- โปรแกรมวิชา ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดําเนินการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 
 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

1.  โปรแกรมวิชา มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA  
2. โปรแกรมวิชาควรจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติ
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
3.  มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

1.  โปรแกรมวิชา ควรกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
2.  โปรแกรมวิชา ควรดําเนินการเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3.  โปรแกรมวิชา ควรดําเนินการให้มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศลิปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1     : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  :  
ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

1.  โปรแกรมวิชา ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 
2.  โปรแกรมวิชา พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3.  โปรแกรมวิชา ควรกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับโปรแกรมวิชาจนถึงระดับผูป้ฏิบัติแต่ละบุคคล 
 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

1.  โปรแกรมวิชา ต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2.  โปรแกรมวิชาแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
3.  มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน 
เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 
4.  จัดทําหรือจัดหามีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
5.  พัฒนาระบบกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 1.  โปรแกรมวิชาอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของสถาบันเพิ่มเติม 

ตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  
2.  โปรแกรมวิชาควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของโปรแกรมวิชา ซึ่งควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์   
3.  เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ 
และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

1.  โปรแกรมวิชา ควรมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ
กําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  
2. โปรแกรมวิชา ควรมีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.  มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

1.  โปรแกรมวิชา ควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ 
และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
-  โปรแกรมวิชา ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 
คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  
 

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

-  โปรแกรมวิชา ควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจ 
ของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ 

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

1.  โปรแกรมวิชา ควรสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา 
และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ  
2.  โปรแกรมวิชา ควรมีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และ 
มีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
3.  โปรแกรมวิชา ควรมีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
9 มีแนวปฏิบั ติ ที่ ดีห รืองานวิจัย ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

1.  โปรแกรมวิชาควรมีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.  โปรแกรมวิชาควรการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้
หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 
3.  โปรแกรมวิชาควรดําเนินการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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องค์ประกอบที่  10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1    :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
เกณฑ์มาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป แนวปฏิบัติที่ดี 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
และบุคคล 

1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3 ดี (3D) ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผลและการนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้
และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
อย่างมีคุณภาพ 
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริม
ให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
 
 



5 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
(ข้อมูลพ้ืนฐาน คําสั่งแต่งต้ัง และเอกสารอ่ืนๆ) 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่  329/2556 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  

             โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ  
………………………………………….. 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงได้ดําเนินการให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองได้มาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุ่มโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปีการศึกษา 
2555 ดังน้ี 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรรมการระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1. อาจารย์พฤกษ ์  โปร่งสําโรง  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีะ  กาญจนสินธ ุ  กรรมการ 
3. อาจารย์ประพันธ์   ขันติธรีะกุล  กรรมการ 
4. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. อาจารยว์ีระศักดิ์   ชื่นตา   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.จักรพงษ ์ แก้วขาว   กรรมการ 
7. อาจารยธ์ีระศักดิ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
8. อาจารย์ปยิวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
9. นายศักดิ์สกุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
10. นางฉวีวรรณ   สีสุข   กรรมการและเลขานุการ 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย ์ แสงสุขเอี่ยม   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ชลิดา   ตระกูลสุนทร  กรรมการ 
3. อาจารยด์ร.อรณุรัตน์  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรตันา เศรษฐชาญวิทย ์  กรรมการ 
5. อาจารยก์มลพร   สวนทอง  กรรมการ 
6. อาจารย์สุธดิา   ทิพยโส   กรรมการ 
7. อาจารยว์นิดา   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารย์ผาณติ   ลักษมีธนสาร  กรรมการ 
9. อาจารยธ์านิล   ม่วงพูล   กรรมการ 
10. อาจารยข์นิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
11. อาจารยห์ฤทัย   ดิ้นสกุล    กรรมการ 
12. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการ 
13. นายธนพล   สุนทรกดิาการ  กรรมการ 
14. นางกรรณิกา   กล่อมวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย์อกนษิฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอ์นัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารยอ์ุษา   พันธ์ฤทธิ์ดํา  กรรมการ 
4. อาจารยว์รารัตน์   สานนท์   กรรมการ 
5. อาจารย์ปริพัส   ศรีสมบูรณ ์ กรรมการ 
6. อาจารย์สุธินันท ์   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
7. นายอาทิตย ์   โพธิ์เงินงาม   กรรมการ 
8. นางสาวภัคศุภร   กาญจนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เรืองศร ี   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์   แก้วขาว   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ไกรุ้่ง   เฮงพระพรหม  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู   กรรมการ 
8. อาจารยอ์ุษณยี ์   ภักดีตระกูลวงศ์  กรรมการ 
9. อาจารยก์ีรต ิ   เกิดศิร ิ  กรรมการ 
10. นางสาวศรัณยา   ลาภส่งผล  กรรมการ 
11. นายอลงกรณ์   รุผักชี    กรรมการ 
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12. นางสาวอรณุ ี   เชื้อแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5  การบรกิารวชิาการแก่สังคม 
1. อาจารยพ์ฤกษ ์  โปร่งสําโรง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธ์ันยนันท ์  ศรีพันธ์ลม  กรรมการ 
3. อาจารย์ศุภรตัน์   ทัศน์เจรญิ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริัต ิ  จันทรทรพัย ์  กรรมการ 
5. อาจารย์ผาณติ   งามสัมฤทธิ ์  กรรมการ 
6. ดร.สาโรจน์   เพชรมณ ี   กรรมการ 
7. อาจารย์สมเกียรต ิ  ช่อเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยว์ิโรจน์   บัวงาม   กรรมการ 
9. นายภูมิศักดิ ์   อําคา    กรรมการ 
10. นางกรรณิกา   กล่อมวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย์อกนษิฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอ์นัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
3. อาจารย์ประภาพรรณ  เพียรชอบ  กรรมการ 
4. อาจารยว์นิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
5. อาจารย์สุขสวัสดิ์   แซ่ล่ิม   กรรมการ 
6. อาจารย์ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศร ี กรรมการ 
7. นายอาทิตย ์   โพธิ์เงินงาม   กรรมการ 
8. นางชัชชญา   ทองเปลว  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารย์ศิริชัย   โสภา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีะ   กาญจนสินธ ุ  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จักรพงษ ์ แก้วขาว   กรรมการ 
4. อาจารย์ประพันธ์   ขันติธรีะกุล  กรรมการ 
5. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
6. นายชิตพงษ ์   คล้อยอรุณ   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารย์สมบัต ิ  หทัยรัตนานนท ์  ประธานกรรมการ 
2. นางขวญัสุมน   สีเหลือง   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย์ไพศาล   สิมาเลาเต่า   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศร ี   กรรมการ 
3. อาจารย์บญุชะนะ   วาราชะนนท ์  กรรมการ 
4. อาจารยว์าสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
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5. อาจารยว์จิน ี   อารีรอบ   กรรมการ 
6. อาจารย์สุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 
8. อาจารย์สุพิชฌาย์   จันทรเ์รือง  กรรมการ 
9. อาจารย์โสภาพรรณ  สุวรรณสว่าง  กรรมการ 
10. อาจารยห์ฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
11. นายบัณฑิต   ชัยชววุฒิ   กรรมการ 
12. นายชัยฤทธ์ิ   ประสิทธิ์ศีลสุข  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย์อกนษิฐ ์   ศรีภูธร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศร ี   กรรมการ 
3. อาจารยธ์ันยนันท ์  ศรีพันธ์ลม  กรรมการ 
4. อาจารยอ์ุษา   พันธ์ฤทธิ์ดํา  กรรมการ 
5. อาจารยว์รารัตน์   สานนท์   กรรมการ 
6. อาจารย์ปริพัส   ศรสีมบูรณ ์ กรรมการ 
7. อาจารย์สุธินันท ์   พิเชษฐพิริยะ  กรรมการ 
8. นายศักดิ์สกุล   คลังชะนัง   กรรมการ 
9. นางสุกัญญา   ทับทิม   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ 
1. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบัต ิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บรรณทัศน์  สร้อยระย้า  กรรมการ 
3. อาจารย์ไกยสิทธิ์   อภิระติง   กรรมการ 
4. อาจารย์ศุภกฤษ   นาคป้อมฉิน  กรรมการ 
5. อาจารย์สุพิชฌาย์   จันทรเ์รือง  กรรมการ 
6. อาจารย์นภดล   ผู้มีจรรยา  กรรมการ 
7. อาจารย์สมเกียรต ิ  ช่อเหมือน  กรรมการ 
8. อาจารยธ์านิล   ม่วงพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.จักพงษ ์  แก้วขาว   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณ์ทิพย ์ แสงสุขเอี่ยม  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศร ี   กรรมการ 
4. อาจารยพ์ฤกษ ์  โปร่งสําโรง  กรรมการ 
5. อาจารยธ์ีระศักดิ์   ธรรมบํารุง  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.อรณุรัตน์  สัณฐิติกวินสกุล  กรรมการ 
7. อาจารย์ภัคศุภร   กาญจนกุล  กรรมการ 
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8. อาจารยอ์กนษิฐ ์   ศรีภูธร   กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์  สุขรัตน ์  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.กรีติ   เกิดศิร ิ  กรรมการ 
11. อาจารยธ์ันยนันท ์  ศรีพันธ์ลม  กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.วรนิทร ์  ศรีปัญญา  กรรมการ 
13. อาจารยอ์นัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
14. อาจารย์ศุภรตัน์   ทัศน์เจรญิ  กรรมการ 
15. อาจารยว์าสนา   เนียมแสวง  กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.ญาณิกา  วัชรเทวินทร์กุล  กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.เอกราชันย ์  ไชชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
1. อาจารย์ประพันธ์   ขันติธรีะกุล  ประธานกรรมการ  
2. อาจารย์ไพโรจน์   โจลัตสาห์กุล  กรรมการ 
3. อาจารย์สุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 
5. อาจารย์ปยิวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารย์ผาณติ   งามสัมฤทธิ ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยก์มลพร   สวนทอง  กรรมการ 
3. อาจารยเ์พ็ญพกัตร ์   แกล้วเดชศร ี  กรรมการ 
4. อาจารย์ศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
5. อาจารย์ไพโรจน์   โจลัตสาห์กุล  กรรมการ 
6. อาจารย์ภารณี   นิลกรณ ์   กรรมการ 
7. อาจารย์ปรีชา   แจ่มวิถีเลิศ  กรรมการ 
8. อาจารยว์นิดา   ชัยชนะ   กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการและเลขานุการ 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย์วนิดา   ชัยชนะ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
3. อาจารย์ศรัณยา   จังโส   กรรมการ 
4. อาจารยพ์ุฒิยา   รัตนศิริวัฒน ์  กรรมการ 
5. อาจารยอ์ุษา   พันฤทธิ์ดํา  กรรมการ 
6. อาจารยว์าริศา   เพชรธรีานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.พิทกัษ์พงศ์  ป้อมปราณ ี กรรมการ 
3. อาจารย์ประพันธ์   ขันติธรีะกุล  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อุมาพร  อาลัย   กรรมการ 
5. อาจารยเ์พ็ญพกัตร ์   แก้วเดชศร ี กรรมการและเลขานุการ 
องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
1. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริัต ิ  จันทรทรพัย ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.พิทกัษ์พงศ์  ป้อมปราณ ี กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต ์  กรรมการ 
5. อาจารยอ์ุกฤษฏ์   อําไพพันธุ ์ กรรมการและเลขานุการ 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย์ประภาพรรณ  เพียรชอบ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริัต ิ  จันทรทรพัย ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ไพโรจน์   โจลัตสาห์กุล  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.นิตยา   จันกา   กรรมการ 
5. อาจารย์ภารณี    นิลกรณ ์   กรรมการและเลขานุการ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
3. อาจารยว์จิน ี   อารีรอบ   กรรมการ 
4. อาจารย์ปยิวรรณ   ธรรมบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย์ปยิวรรณ   ธรรมบํารุง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยว์จิน ี   อารีรอบ   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  อู่สุวรรณ  กรรมการ 
4. อาจารย์สุธรรมา   พิสุทธิโสภณ  กรรมการ 
5. อาจารยพ์ุฒิยา   รัตนศิริวัฒน ์  กรรมการ 
6. อาจารยเ์ปรมสุข   ใจภักด ี  กรรมการ 
7. อาจารยข์นิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีะ  กาญจนสินธ ุ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเ์จษฎา   ปริตาโพธิ ์  กรรมการ 
3. อาจารยอ์ุมาพร   ปฏิพันธ์ภูมิสกุล  กรรมการ 
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4. อาจารยอ์ดิสร   แก้วภักด ี   กรรมการ 
5. อาจารยเ์ฉลิมชนม์   ตั้งวชริพันธุ ์  กรรมการ 
6. อาจารยห์ฤทัย   ดิ้นสกุล   กรรมการ 
7. อาจารย์บญัชา   หิรัญสิงห ์  กรรมการ 
8. อาจารยเ์สาวนีย์   สันติวงศ์   กรรมการ 
9. อาจารยข์นิษฐา   แซ่ล้ิม   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์        ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สิริพงษ ์                    ไชยชนะ                 กรรมการ 
3. อาจารยข์วัญยพุา                   ศรีสว่าง                  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย          พงศ์สิทธกิาญจนา     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยว์ัลลภา                        วิชะยะวงศ์             กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ดารินทร์                โพธิ์ตั้งธรรม           กรรมการ 
4. อาจารยว์ีรศักดิ ์   นาชัยด ี  กรรมการ 
5. อาจารยณ์ัฐชามญฑ์  ศรีจําเรญิรัตนา  กรรมการ 
6. อาจารยจ์ุฑามาศ   ศรีชมภู   กรรมการ 
7. อาจารยห์รรษา                        คล้ายจันทร์พงษ์       กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย์ภาวนา   บํารุงสุข                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารยก์ิตตพิงษ์                      ภู่พัฒน์วิบูลย์            กรรมการ 
3. อาจารยว์ิมลรัตน์                       ศรีรัตนกุล                กรรมการ 
4. อาจารย์สุประวณี์   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
5. อาจารยก์สมล                          ชนะสุข                    กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. อาจารย์สมใจ                           เภาด้วง                    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพ์ิชามญช์ุ                      เลิศวัฒนพรชัย         กรรมการ 
3. อาจารย์สุทิศา                          ไพบูลย์วัฒนกิจ        กรรมการ 
4. อาจารยด์วงใจ                          คงคาหลวง              กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
1. อาจารย์ไพโรจน์                      ร่มบารมี                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัชชา                          ศิรินธนาธร             กรรมการ 
3. อาจารย์สมพล   สุขเจรญิพงษ ์  กรรมการ 
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4. อาจารยพ์งษ์สันติ์                      ตันหยง                     กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย์จันทนา              พงศ์สิทธกิาญจนา    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจ์ันจิราภรณ์                   ปานยินดี                  กรรมการ 
3. อาจารย์ชนะพงษ ์   อาภรณ์พิศาล  กรรมการ 
4. อาจารย์ชญาพรรธณ์                  หาญสวัสดิ ์          กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน ์ ฉิมะสังคนันท์            ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจ์ีรวรรณ   นกเอี้ยงทอง  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ร่มเกล้า  ศิลธรรม   กรรมการ 
4. อาจารยอ์ัฏศณี                          เพียรเจรญิวงศ์          กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน ์ ฉิมะสังคนันท์           ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์บษุบงค์   สุวรรณะ   กรรมการ 
3. อาจารยว์ีรกิจ                           อุฑารสกุล                กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย์สมใจ   เภาด้วง                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์มาลินี                           นาคใหญ่                 กรรมการ 
3. นางสาวสร้อยมณี   เดชะ                     กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย์ผ่องใส                          สินธุสกุล    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัฐวรรณ   สมรรคจันทร์                 กรรมการ 
3. อาจารย์ภาวนา   บํารุงสุข                  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวภา บัวเวช   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศิน ีประทุมสุวรรณ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยิา รุจิโชค   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี  กรรมการ 
5. อาจารยณ์ัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
6. อาจารยว์ีรศักดิ ์   นาชัยด ี  กรรมการ 
7. อาจารยท์ิวาพร   ทรายเมืองปัก  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
1. อาจารย์สมพล   สุขเจรญิพงษ ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัฐชามญฑ์  ศรีจําเรญิรัตนา  กรรมการ 
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3. อาจารยพ์ันธิการ ์   วัฒนกุล   กรรมการ 
4. อาจารยจ์ีรวรรณ   นกเอี้ยงทอง  กรรมการ 
5. อาจารยอ์ัฏศณี   เพียรเจรญิวงศ์  กรรมการ 
6. อาจารยก์ิตตพิงษ ์   ภู่พัฒน์วิบูลย์  กรรมการ 
7. อาจารย์มาลิน ี  นาคใหญ ่  กรรมการ 
8. อาจารยก์สมล   ชนะสุข   กรรมการ 
9. อาจารยข์วัญยพุา   ศรีสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
1. อาจารยว์ันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์โสรัจ  กายบริบรูณ ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชยั  สหกุลบุญญรกัษ ์  กรรมการ 
5. อาจารย์นุสรา   เจนลาภวัฒนกลุ  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ฉัตรประมนต ์ ภูติจันทร ์  กรรมการ 
7. อาจารยว์ิมลรัตน์   ศรีรัตกูล   กรรมการ 
8. อาจารย์สุประวณี์   ศิรินุกุลวัฒนา  กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ร่มเกล้า  ศิลธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี 

1. อาจารย์พิมพ์นารา   พิบูลจิระกานต ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณ ี อินทน์จันทน ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ปาริชาต ิ  ขําเรอืง   กรรมการ 
4. อาจารยว์ีรกิจ   อุฑารสกุล  กรรมการ 
5. อาจารย์สุทิศ   ไพบูลย์วัฒนกิจ  กรรมการ 
6. อาจารย์สมใจ   เภาด้วง   กรรมการ 
7. อาจารย์ไพโรจน์   ร่มบารม ี   กรรมการ 
8. อาจารย์บษุบงค์   สุวรรณะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา  ทองอุ่น   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยจ์ุฑามาศ   ศรีชมภู   กรรมการ 
3. อาจารยจ์ันจิราภรณ ์  ปานยินด ี   กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

1. อาจารย์ศานต ิ  ดิฐสถาพรเจริญ  ประธานกรรมการ 
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2. อาจารย์ ดร.สุเมธี   วงศ์ศักดิ ์   กรรมการ 
3. อาจารยธ์นาณัต ิ   กล้าหาญ   กรรมการ 
4. อาจารยณ์ัฐวรรณ   สมรรคจันทร ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย   พงศ์สิทธกิาญจนา  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกร ี แก้วมณ ี   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ไพรัช   มากกาญจนกุล  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.แสงแข  บุญศิร ิ  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ดารินทร ์  โพธิ์ตั้งธรรม  กรรมการ 
6. อาจารยจ์ันทนา   พงศ์สิทธกิาญจนา  กรรมการ 
7. อาจารย์สิริพงศ์   ไชยชนะ   กรรมการ 
8. อาจารยพ์งษ์สันติ์   ตันหยง   กรรมการ 
9. อาจารยด์วงใจ   คงคาหลวง  กรรมการ 
10. อาจารยพ์งศ์สฎา   เฉลิมกล่ิน   กรรมการ 
11. อาจารยห์รรษา   คล้ายจันทร์พงษ ์  กรรมการ 
12. อาจารย์ผ่องใส   สินธุสกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
1. อาจารยว์ัลลภา   วิชะยะวงศ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธ์นพล   ฐานาริยชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญทานนท ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ชญาพรรธณ ์  หาญสวัสดิ ์ กรรมการ 
3. อาจารย์ภาวนา   บํารุงสุข   กรรมการ 
4. อาจารยพ์ิชามญช์ุ   เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 

   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศรี           ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธ์ัชวรรธน์      หนูแก้ว   กรรมการ 
3. อาจารยพ์ิบูลย ์  มังกร                 กรรมการ 
4. อาจารย์สาวติร ี   ตนสาลี                กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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1. อาจารย์ผุสด ี   ปทุมารกัษ ์     ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ไพโรจน์   แก้วเขยีว              กรรมการ 
3. อาจารยธ์ารา   จันทรอ์นุ            กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย์ธงชัย   ศรีเมือง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นพิา   ผลสงเคราะห์            กรรมการ 
3. อาจารยพ์รรณระพี                     บุญเปล่ียน  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. อาจารยว์ลัยลักษณ ์  อมรสิริพงศ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยก์นกเนตร    วรวงษ ์  กรรมการ 
3. อาจารยว์ลีรัตน์   เล้าอรุณ         กรรมการ 
4. อาจารย์ปยินาถ   อิ่มดี               กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
1. อาจารย์นุชร ี   บุญศรีงาม                  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเ์กง่กาจ                         ต้นทองคํา         กรรมการ 
3. อาจารยพ์ิมพ์ชนก                       มูลมิตร   กรรมการ 
4. อาจารยพ์ิสิฐ                        สุขสกล                   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย์ญาณภัทร                      ยอดแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยว์งศ์ระวิทย์                     น้อมนําทรพัย ์  กรรมการ 
3. อาจารยว์รชิน   มั่งค่ัง   กรรมการ 
4. อาจารย์สมโชค   เนียมไธสง  กรรมการ 
5. อาจารยจ์ักษ ์   จินดาวัฒน์        กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศรี             ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเ์นตรนภา   วรวงษ์           กรรมการ 
3. อาจารยอ์ัญชนา   สุตมาตร                   กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยณ์ัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน์           ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นาฏนภา   โพธิ์เรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยธ์ัชริน   บุญฤทธิ์รุง่โรจน ์            กรรมการ 
4. อาจารยถ์ิรนันท ์   ประทุม                 กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย์ภรสรัญ   แก่นทอง                 ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นาฏนภา   โพธิ์เรือง                   กรรมการ 
3. อาจารยก์รรณกิาร ์  สุวรรณศรี                 กรรมการ 
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4. อาจารยจ์ิรศุภา   ปล่องทอง                    กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารยธ์งชัย   ศรีเมือง     ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ศิวพร   โกศิยะกุล              กรรมการ       
3. อาจารย์มิง่ฟ้า   สุริโยดร                  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ไพโรจน์   แก้วเขยีว   กรรมการ 
3. อาจารย์นุชร ี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
4. อาจารย์นพิา   ผลสงเคราะห์  กรรมการ 
5. อาจารยว์ลัยลักษณ ์  อมรสิริพงศ์  กรรมการ 
6. อาจารย์สมปอง   มิสสิตะ   กรรมการ 
7. อาจารยถ์ีรนันท ์   ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
8. อาจารยธ์ีระพงษ ์   นพเก้า   กรรมการ 
9. อาจารยธ์ารา   จันทรอ์น ุ  กรรมการและเลขานุการ 

   
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. อาจารย์ ดร.มนญู   จันทรสมบรูณ ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัณฑ์ธมิา นิลทองคํา  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วัฒนา   อัคคพานิช  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.รุง่นภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ ์  กรรมการ 
5. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศร ี กรรมการ 
6. อาจารยก์รรณกิาร ์  สุวรรณศร ี กรรมการ 
7. อาจารยธ์ิดารตัน์   สืบญาติ   กรรมการ 
8. อาจารยณ์ภู   วงศ์พันธ ์   กรรมการ 
9. อาจารย์สมยศ   สืบจากด ี   กรรมการ 
10. อาจารยธ์นปพน   ภูสุวรรณ  กรรมการ 
11. อาจารย์นิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
1. อาจารย์ณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน ์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน ์ คีรินทร ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ผุสด ี   ปทุมารกัษ ์ กรรมการ 
4. อาจารย์สัมฤทธิ ์   ทองสิมา   กรรมการ 
5. อาจารย์นภวรรณ   โชติกะมงคล  กรรมการ 
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6. อาจารยเ์ชิดศักดิ์   ชื่นตา   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
8. อาจารย์ปราณ ี  สีนาค   กรรมการ 
9. อาจารยก์นกเนตร   วรวงษ ์  กรรมการ 
10. อาจารยอ์ินทร์ธรีา   ปัชชา   กรรมการ 
11. อาจารย์ศศิธิดา   สาหร่ายวงั  กรรมการ 
12. อาจารย์นารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
13. อาจารยว์ลีรัตน์   เล้าอรุณ   กรรมการ 
14. อาจารยอ์รนุช   เอกพงษเ์ผ่า  กรรมการ 
15. อาจารยร์ุจา   สุขพัฒน ์   กรรมการ 
16. อาจารย์ลลนา   ปฐมชัยวัฒน ์  กรรมการ 
17. อาจารยว์รัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
18. อาจารย์นพุงษ ์  ภูศรี   กรรมการ 
19. อาจารยจ์ันทรา   พรมปาน  กรรมการ 
20. อาจารยเ์นตรนภา   สวยสี   กรรมการ 
21. อาจารยก์ุสุมา   พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
22. อาจารยเ์บญจวรรณ  เปล่งขํา   กรรมการ 
23. นางสาวฐิติมา   สะอาดชูชม  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

1. อาจารย์สนธยา   โจมกัน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นาฎนภา   โพธิ์เรือง  กรรมการ 
3. อาจารย์นเรศ   ชูดวง   กรรมการ 
4. อาจารยพ์งษ์บวร   ประสูตร์แสงจันทร ์ กรรมการ 
5. อาจารยธ์ีรศักดิ ์   ลีละพัฒนา  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล   กรรมการ 
7. อาจารยอ์ุมาพร   สิทธิบูรณาญา  กรรมการ 
8. อาจารย์ฉลองบูรณ ์  เพ็งลํา   กรรมการ 
9. อาจารยธ์ัชริน   บุญฤทธิ์รุง่โรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. อาจารยจ์ิรศุภา   ปล่องทอง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
3. อาจารยว์รรษมน   เพียรเสมอ  กรรมการ 
4. อาจารย์วิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการ 
5. อาจารย์ปทิตตา   พูพะเนียด  กรรมการ 
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6. อาจารยเ์นตรนภา   วรวงษ ์  กรรมการ 
7. อาจารย์มิง่ฟ้า   สุริโยดร   กรรมการ 
8. อาจารยจ์ินตนา   เหลือล้น   กรรมการ 
9. อาจารยเ์ตือนใจ   คดดี   กรรมการ 
10. อาจารย์ปรีชา   เสือพิทกัษ ์ กรรมการ 
11. อาจารยธ์งชัย   แซ่เจี่ย   กรรมการ 
12. อาจารย์นงนุช   ยังรอด   กรรมการ 
13. อาจารย์ชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการและเลขานุการ 

  

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 
1. อาจารย์การณุย ์   ด่านประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล   กรรมการ 
3. อาจารยว์รชิน   มั่งค่ัง   กรรมการ 
4. อาจารย์ไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
5. อาจารย์ศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
6. อาจารยจ์ักษ ์   จินดาวัฒน ์ กรรมการ 
7. อาจารย์สรายุทธ์   โชติรัตน ์   กรรมการ 
8. อาจารยพ์รรณระพี  บุญเปล่ียน  กรรมการ 
9. อาจารยอ์ัญชนา   สุตมาตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
1. อาจารย์ ดร.นิพล   เชื้อเมืองพาน  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์มัสลิน   บัวบาน   กรรมการ 
3. อาจารยถ์ิรนันท ์   ประทุม   กรรมการ 
4. อาจารยอ์ารรีัตน์   ฟักเย็น   กรรมการ 
5. อาจารยว์งศ์ระวิทย ์  น้อมนําทรพัย ์  กรรมการ 
6. อาจารยพ์ิมพ์ชนก   มูลมิตร ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
1. อาจารย์ปยิะวรรณ   ปิ่นแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพ์ิบูลย ์  มังกร                       กรรมการ  
3. อาจารยว์ัชรพล   หงส์ทอง   กรรมการ 
4. อาจารย์สหะ   พุกศิริวงศ์ชัย  กรรมการ 
5. อาจารย์นพรัตน์   กุมภะ   กรรมการ 
6. อาจารย์สมโชค   เนียนไธสงค์  กรรมการ 
7. อาจารยอ์ลงกรณ์   ศุภเอม   กรรมการ 
8. อาจารย์มนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
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9. อาจารย์ ดร.วิรตัน์   ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
10. อาจารยเ์กง่กาจ   ต้นทองคํา  กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา 
1. อาจารย ์ดร.สุพชิฌาย ์ จินดาวัฒนภูม ิ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์มนตร ี  วิวาห์สุข   กรรมการ 
3. อาจารยว์รากรณ์   พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
4. อาจารยญ์าณภัทร   ยอดแก้ว   กรรมการ 
5. อาจารยพ์ิสิฐ   สุขสกุล   กรรมการ 
6. อาจารยเ์ศรษฐพงษ์  ปุจฉาการ  กรรมการ 
7. อาจารยย์ศพงษ ์   วรรชนะ   กรรมการ 
8. อาจารย์ปญัญา   รุ่งเรือง   กรรมการ 
9. อาจารยธ์ิติพงศ์   มีทอง   กรรมการ 
10. อาจารยว์ัลลี   นวลหอม  กรรมการ 
11. อาจารยจ์ิตรภณ   สุนทร   กรรมการ 
12. อาจารยก์นกอร   สว่างศร ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการพฒันาชุมชน 
1. อาจารย์ภรสรัญ   แก่นทอง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สมชาย    ลักขณานรุักษ ์ กรรมการ  
3. อาจารยธ์งชัย        ศรีเมือง   กรรมการ 
4. อาจารยพ์ีรพัฒน์   พันศิร ิ   กรรมการ 
5. อาจารย์ศานตกิร   พินยงค์   กรรมการ 
6. อาจารย์ปยินาถ   อิ่มด ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
1. อาจารย์สาวติร ี   ตนสาร ี  ประธานกรรมการ 
2. Ajarn Liu    Fuchao   กรรมการ  
3. Ajarn Li    Xiaoxiao  กรรมการ 
4. Ajarn Yu   Xiaoyan   กรรมการ 
5. Ajarn Yang    Yue   กรรมการ 
6. Ajarn Wang   Guan   กรรมการ 
7. Ajarn Han   Ying   กรรมการ 
8. อาจารยอ์ัมพร   วรานนทว์นิช  กรรมการและเลขานุการ 

 

 กรรมการศูนย์ภาษา 
1. อาจารยอ์รนุช   เอกพงษเ์ผ่า  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน ์ คีรินทร ์  กรรมการ 
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3. อาจารยร์ุจา   สุขพัฒน ์   กรรมการ 
4. อาจารย์ศศิธิดา   สาหร่ายวงั  กรรมการ 
5. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
6. นางสาววิมล   เงินทพิย ์   กรรมการ 
7. นางสาวสิริพร   พวงสําลี   กรรมการ 
8. นายสุเมธา   บานพริ้ง   กรรมการ 
9. นางสาวสินีนาถ   พูลเพิ่มพันธุ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะครุศาสตร์ 

กรรมการระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1. อาจารย์ชยัยุธ   มณีรัตน ์   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธ์ิติรตัน์   รุ่งเจริญเกียรต ิ กรรมการ 
3. อาจารยพ์นม   จองเฉลิมชัย  กรรมการและเลขานุการ  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยว์ิรัต ิ   เนตรสว่าง  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์เอกชยั   ไวยโสภี   กรรมการ 
3. อาจารยจ์ํารสั   อินทลาภาพร  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย์ปณัรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอ์ํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
3. อาจารยณ์ัฐวรรธน์   สถิราวิวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
1. อาจารย์รัตนวรรณ   ลิมวัฒนสมุทร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเ์จษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.จิตริตัน์  แสงเลิศอุทัย  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5  การบรกิารวชิาการแก่สังคม 
1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นรีภัทร   ผิวพอใช้   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย์อํานวย   สอิ้งทอง    ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัฐวรรธน์   สถิราวิวัฒน ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ปณัรสี   เอี่ยมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
1. อาจารย์วิลาสินี   ทองแถบ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยพ์ิชญาภา   ยืนยาว   กรรมการ 
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3. อาจารยอ์รพณิ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารย์ปวรา   ชูสังข ์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกษรา   จูทอง   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ปวีณา   ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย์ณัฐวรรธน์   สถิราวิวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอ์ํานวย   สะอิ้งทอง  กรรมการ 
3. อาจารย์ปณัรสี   เอี่ยมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
1. อาจารรย์ธิตริัตน์   รุ่งเจริญเกียรต ิ ประธานกรรมการ 
2. อาจารยด์รุณ ี   โกเมนเอก  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวด ี  ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมการ 
4. อาจารยเ์ทพยพงษ ์  เศษคึมบง  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

 
 กรรมการโปรแกรมวิชาพลศกึษา 

1. อาจารย์ปณัรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาต ิ นพคุณ   กรรมการ 
3. อาจารยว์ินัย    นุชพิทักษ ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ชูชพี   คงมีชนม์  กรรมการ 
5. อาจารย์ชยัยุธ   มณีรัตน ์   กรรมการ 
6. อาจารยย์งยทุธ   ฮิ้นเจริญ   กรรมการ 
7. อาจารยอ์ํานวย   สะอิ้งทอง  กรรมการ 
8. อาจารยเ์กษม   สุขสมบูรณ ์ กรรมการ 
9. อาจารยอ์รรถกร   เวชการ   กรรมการ 
10. อาจารยณ์ัฐวรรธน์   สถิราวิวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการโปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพยีงจติ  ด่านประดิษฐ ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  สมประชา  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รฐัดาว  พิศาลพงศ์  กรรมการ 
5. อาจารย์ปวรา   ชูสังข ์   กรรมการ 
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6. อาจารยว์ิลาสินี   ทองแถบ   กรรมการ 
7. อาจารยร์ัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

กรรมการระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารรีัตน์   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมกาและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
1. อาจารยว์ันเพ็ญ   แวววีรคุปต ์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ฐิตวิัลย ์  ธรรมไพโรจน ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท ์  วรรณศิร ิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัฐธยาน์   อังคประเสรฐิกลุ  กรรมการ 
3. อาจารยว์ริยา   จันทรข์ํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยก์รวรรณ   สุวรรณสาร  กรรมการ 
3. อาจารยว์ชรกีร   สุวรรณมณ ี  กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5  การบรกิารวชิาการแก่สังคมผู้กํากับดูแลและประสานงาน) 
1. อาจารยเ์อมวด ี   เกียรติศิร ิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยเ์รียม   นมรักษ ์   กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท ์  วรรณศิร ิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัฐธยาน์   อังคประเสรฐิกลุ  กรรมการ 
3. อาจารยว์ริยา   จันทรข์ํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์  ประธานกรรมการ 
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2. นางสาววารรีัตน์   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1. อาจารยว์ิไล   ตาปะสี   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววารรีัตน์   สามบุญลือ  กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. อาจารย์วันเพ็ญ   แวววีรคุปต ์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ฐิตวิัลย ์  ธรรมไพโรจน ์  กรรมการ 
3. อาจารย์ศิริพร   ฉายาทับ   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย์ ดร.ธีรนันท ์  วรรณศิร ิ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารยณ์ัฐธยาน์   อังคประเสรฐิกลุ  กรรมการ 
3. อาจารยว์ริยา   จันทรข์ํา   กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา   แสงรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์พจนีย ์  กงตาล   ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยา   ร่มเพชร   กรรมการ 
3. อาจารยอ์นัญญา   ทองสิมา   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นารีรตัน์   เทียมเมือง  กรรมการ 
3. อาจารยเ์สว ี   เหลือบุญช ู กรรมการ 
4. อาจารยอ์วยไชย   อินทรสมบัต ิ  กรรมการ 
5. นายอํานาจ   ช้างเขยีว   กรรมการ 
6. นางสาวสุรีรตัน์   คล้ายสถาพร  กรรมการ 
7. นางสาวสุรีพันธ ์   ผลเจริญ   กรรมการ 
8. นางสาวเรณุกา   ปรีชานุกูล  กรรมการ 
9. นางสาวกิง่ดาว   ฮั่วจันทร ์   กรรการ 
10. นางสาวลัดดา   บุญเปล่ียนพล  กรรมการ 
11. นางเอมรัศม์   เอี่ยมพทิักษ์พร  กรรมการ 
12. นายสถาพร   บัวรัตน ์   กรรมการ 
13. นายสุกกิต ิ  มุสิราช   กรรมการ 
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14. นายเทพฤทธิ ์   ตั้งฤทัยวานิชย ์ กรรมการ 
15. นายธนกร   โพธิยาลัย  กรรมการ 
16. นางรัตนาวด ี   แพรอัต ์   กรรมการ 
17. นางสมรัก   เปล่งเจริญศิริชยั  กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
1. อาจารย์ ดร.สุพจน์   เฮงพระพรหม  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย ์  กรรมการ 
5. นางสาววรวรรณ   ตันสกุล   กรรมการ 
6. นายวิรชา   วิรัชกุล   กรรมการ 
7. นางสาวยุวพรรณ   ผ้ึงทอง   กรรมการ 
8. นางสาววิศนี   จินดารัตน ์ กรรมการ 
9. นายประวิทย ์   คนเที่ยง   กรรมการ 
10. นางสาวหน่ึงฤทยั   ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 

 
11. อาจารยร์ุจริาวดี   ธรรมแสง  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวนาฎถยา   แดงเย็น   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สํานักงานอธิการบดี 
1. รองศาสตราจารย์โสรัจน ์  กายบริบรูณ ์  ประธานกรรมการ 
2. นางรัตนา   จันทนากร  กรรมการ 
3. อาจารย์ชูชพี   คงมีชนม์  กรรมการ 
4. นางศิริพร   โรจน์พิทกัษก์ุล  กรรมการ 
5. นางวงษ์เดอืน   ก่วยสกุล   กรรมการ 
6. นางรัตนา   ยังจริวัฒนชัย  กรรมการ 
7. นางสาวนันนภัส   ประสพสุข  กรรมการ 
8. นางอารรีัตน์   บุตรแก้ว   กรรมการ 
9. นางสาวธนวันต ์   มนคลํ้า   กรรมการ 
10. นายนครชัย   มุสิกุล   กรรมการ 
11. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการ 
12. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
13. นางสาวสุวรรณา   บ่อยกระโทก  กรรมการ 
14. นางสาวกัญญา   อินทร์แหยม  กรรมการ 
15. นางสาวศิริกันยา   ถมทองคํา  กรรมการ 
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16. นางสาวยุวด ี   ร่วนลอย   กรรมการ 
17. นางพรทิพา   ด้วงพิบูลย ์ กรรมการ 
18. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ ์ อาลัย   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สุเมธี   วงศ์ศักดิ ์   กรรมการ 
3. อาจารยอ์ภินันท์     จุ่นกรณ ์   กรรมการ 
4. นางสาวเอื้อมพร   ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
5. นายจิรันดร   บู๊ฮวดใช ้   กรรมการ 
6. นางสาวพิมลวรรณ  แซ่เหล่ียว  กรรมการ 
7. นางสาวสิริรตัน์   เหล่าสิม   กรรมการ 
8. นางสาวนิลภวิษย์   ทับทอง   กรรมการ 
9. นางสาวนุชจร ี  สามงามอินทร ์ กรรมการ 
10. นางสาวแสงดาว   นาคปาน   กรรมการ 
11. นายวิฑูรย ์  กล่อกระโทก  กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยให้มีหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
1. กําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  ให้สอดคลองกับ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกับจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ 
2. วางแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. กระตุ้นให้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
4. เตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
5. ส่งเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน 
6. จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เสนอมหาวิทยาลัย ปี

การศึกษาละ ๒ ครั้ง  
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   ส่ัง      ณ      วันที่         28      กุมภาพันธ์      พ.ศ.      2556 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รายชื่อผู้จัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 

1. อาจารย์ ไพโรจน์  แก้วเขยีว    
 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 5  การบรกิารวชิาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. อาจารย์ ไพโรจน์  แก้วเขยีว    
2.  

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 
1. อาจารย์ ธารา  จันทรอ์นุ  กรรมการ 

 

 
 


