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       บทท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 ประการที่จะสนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจ
หลักบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลัก
และพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริม
ใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพได การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึง
องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก 
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 
5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงิน
และงบประมาณและ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนดตัวบงชี้ภายใต
องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3 เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปน
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตาราง 

 

องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 
องคประกอบคุณภาพ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
   และแผนดาํเนนิการ 

 ตัวบงชีท้ี่ 1.1   1 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 
2.2,2.3 และ2.5 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1, 
2.4,2.6 และ2.7 

ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และตัว
บงชี้ สมศ.ที่ 1,2,3,4 
และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - ตัวบงชี้ที่ 3.1 และ 3.2 - 2 
4. การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5,6 

และ 7 
3+3 

5. การบริการทางวชิาการแกสงัคม - ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8และ 9  2+2 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวบงชีท้ี่ 6.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 และ 

11 
1+2 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบงชีท้ี่ 7.1,7.2,7.3 
และ 7.4 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 และ 
13 

4+2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงชีท้ี่ 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - ตัวบงชีท้ี่ 9.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 1+1 

รวม 4 18 1+15 23+15 
 

การวิเคราะหตามตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตามมาตรฐานอุดมศึกษาและมุมมองดานการบริหารจัดการ 
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2. ตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กําหนดให
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐาน
การอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึก
และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
  1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรู
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
  2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
  3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 
  ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
  1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุนสอดคลองกับความ
ตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสงัคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 
  2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยางเหมาะสม
และคุมคาคุมทุน 
  3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการความรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของ
ประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการ
เรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน และใชผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง
กับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและทรัพยสิน
ทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภทสถาบันมี
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาต ิ
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  3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตามระดับ
ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาต ิ
  4) มีการอนุรักษฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ และความภาคภูมิ ใจในความเปนไทยมีการปรับใชศิลปะวัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  
 การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
  1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินและ
ประเทศเพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู  
  2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู   
  ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน เพื่อใหมหาวิทยาลัย
ใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตาราง 
 

องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 
มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ   ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ ตัว
บงชี้ สมศ.ที่ 1,2,3,4 
และ 14 

1+4 

2. มาตรฐานดานการบริหาร 
   จัดการอุดมศึกษา 
   ก. มาตรฐานดานธรรมภิบาล 
      ของการบริหารการอุดมศึกษา 

 ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 
2.4,7.1,7.3, 
7.4,8.1 และ 9.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 และ 
13 

7+2 

   ข. มาตรฐานดานพนัธกิจของการ 
      บริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2, 
2.3,2.5 และ 
4.3 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1,2.6, 
2.7,3.1,3.2,4.1,5.1,5.2 
และ 6.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8, 
9,10,11,14, และ 15 

13+6 

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
   พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
   สังคมแหงการเรียนรู 

 ตัวบงชีท้ี่ 4.2 และ 
7.2 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5, 
6 และ 7 

2+3 

รวม 4 18 1+15 23+15 
 

 

3. ตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานอยาง
ครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดานคือดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสียดานกระบวนการภายในดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจาย
ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานลงในมุมมองดานตางๆ ที่กลาวขางตน ดังปรากฏในตาราง 
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มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
มุมมองดานบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูม ี
   สวนไดสวนเสีย 

 ตัวบงชีท้ี่ 
2.6,2.7,3.1, 
3.2,5.1 และ 5.2 

ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1, 
2,3,4,8 และ 9 

7+4 

2. ดานการะบวนการภายใน ตัวบงชีท้ี่ 2.5 ตัวบงชี้ 1.1,2.1,2.4, 
4.1,6.1,7.1,7.3,7.4 
และ 9.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10, 
11,12 และ 13 

10+4 

3. ดานการบวนการเงิน ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ตัวบงชีท้ี่ 8.1  2 
4. ดานบุคลากรการเรียนรู 
   และนวัตกรรม 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2  
และ 2.3 

ตัวบงชีท้ี่  4.2 และ
7.2 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5, 
6,7 และ 14 

4+4 

รวม 4 18 1+15 23+15 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

4. ตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญาวัตถุประสงค และพันธ
กิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 
2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบัน เฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐาน ละ 4 ดาน 
ดังนี้ 
 1) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดาน 
  1.1) ดานกายภาพ 
  มหาวิทยาลัยมีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดีมีหองครบทุกประเภท พื้นที่ใช
สอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย
ประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอย
อาคารโดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา 
และคอมพิวเตอรเพียงพอตอการจัดการศึกษาทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย หรือ
ความจําเปนอยางอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
  1.2) ดานวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิต
โดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ 
สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและ
การผลิตบัณฑิตการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการ
สอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
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1.3) ดานการเงิน 
  มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน มีแผนการเงิน
ที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไวรวมทั้ง
สอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมี
การจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และ
ทั่วถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 
  1.4) ดานการบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการ
ปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทํา
หนาที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การ
บริหารสวัสดิการที่จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว มีการเผยแพรผลการกํากับการ
ดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได 
หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 
 2) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน 
  2.1) ดานการผลิตบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและ
สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน 
ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอสาธารณะในเร่ืองหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษา 
  2.2) ดานการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใตจุดเนนเฉพาะ 
โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย 
นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัยสงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก
สถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเร่ิมสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศสามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชน 
  2.3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
  มหาวิทยาลัยมีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ซึ่งอาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษาการศึกษาวิจัย 
การคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษา
ตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบให
เปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 
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2.4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหนวยงานและ
ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออมเพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรูตระหนัก
ถึงคุณคาเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองจรรโลง
ความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและวัฒนธรรมของสถาบัน 
ประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
  ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจาย
ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานมหาวิทยาลัยยอยแตละดาน เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชเปน
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ดังปรากฏในตาราง 
 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
(1) ดานกายภาพ ตัวบงชี้ที่  2.5   1 
(2) วิชาการ ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ,2.3 ตัวบงชีท้ี่ 2.1,2.4 

,2.6 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 5+1 

(3) ดานการเงิน  ตัวบงชีท้ี่ 8.1  1 
(4) ดานการบริหารจัดการ  ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 7.1, 

7.2,7.3,7.4 และ 
9.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่
12,13 และ 15, 

6+3 

2. มาตรฐานดานการดาํเนินตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ดานการผลิตบัณฑิต  ตัวบงชีท้ี่ 2.7 3.1 

และ 3.2 
ตัวบงชีท้ี่ 2.8 และ 
สมศ. 1,2,3,4 

4+4 

(2) ดานการวิจิย ตัวบงชีท้ี ่4.3 ตัวบงชีท้ี่ 4.1,4.2 ตัวบงชี้ สมศ. 5,6 
,7 

3+3 

(3) ดานการใหบริการทาง 
    วิชาการแกสังคม 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.1,5.2 ตัวบงชี้ สมศ. 8, 9 2+2 

(4) ดานการทํานุบาํรุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม 

 ตัวบงชีท้ี่  6.1 ตัวบงชี้ สมศ. 
10,11 

1+2 

รวม 4 18 1+15 23+15 
 
 
 
 
 
 
 

 


