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ค าน า 

 สถาบันอุดมศึกษา จ าเป็น จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ. ) ปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร. ) และพร้อมทั้งด าเนินการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) รายงานผล
การด าเนินงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดก ากับผล
การด าเนินงาน ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจึ งต้องปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  ให้สอดรับกับการควบคุมคุณภาพภายนอก และเมื่อสิ้นสุดการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งปีแล้ว จะต้องมีการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินฯ มาพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และน ามาพัฒนาสถาบัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงดัชนี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมกับตัวบ่งชี้
ภายนอก โดยค านึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเป็นส าคัญ 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2556 นี้  หน่วยงานต่างๆ 
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก สถาบัน  และหน่วยงานสนับสนุน ขอขอบคุณผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรทุก
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง
ดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย และท้ายที่สุดขอขอบคุณทุก
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตามคู่มือ ฉบับนี้ใช้การจัดเรียงตามระบบ CHE QA Online โดยตัวบ่งชี้ของ สกอ. ใช้
ตัวเลข   อารบิค และตัวบ่งชี้ของ สมศ. ใช้ตัวเลขไทย ถ้ามีข้อบกพร่องประการใด  ทางหน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ต้องขออภัยมา ณ 
ที่นี้ด้วยและยินดีน้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง/แก้ไข เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป โดยที่การด าเนินการในครั้งนี้มีเปูาหมายร่วมกัน คือ การน ามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
คุณภาพที่เทียบเคียงในระดับชาติและระดับสากลได้ 
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2.6 การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
20 

บทที่ 3 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
3.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 21 
3.2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 22 

บทที่ 4 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  
4.1 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 26 
4.2 ค าชี้แจงอื่นๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา 29 
4.3 นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 30 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง                      หน้า  

4.4 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน  
 -- องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 36 
 -- องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน  38 
 -- องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 64 
 -- องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 67 
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บทที่ 
1      

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

1.1 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยยึดถือการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality  Audit) 

การประเมินคุณภาพ 
(Quality  Assessment) 

- พัฒนาการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ
โดยก าหนดนโยบาย เกณฑ์
มาตรฐานตัวชี้วัดของ 

1.ปัจจัยน าเข้า  
(Input) 
2.กระบวนการผลิต
(Process) 
3.ผลผลิต/ผลลัพธ์  
(Output/Outcome) 

- พัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยตนเองและรายงาน
การด าเนินงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดโดย 
- จัดกระบวนการตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 
- การตรวจสอบการปฏิบัติจาก
ภายนอก 
- ตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน 

- พัฒนาระบบการประเมินผลภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยและสนับสนุน  
ส่งเสริมให้คุณภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดย 
     * การประเมินคุณภาพภายใน 
     * จัดท าระบบการประเมิน 
     * จัดท าเครื่องมือการประเมิน     
น าผลการประเมินมาพิจารณา
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
     * การประเมินภายนอกโดย 
     * องค์กรอิสระระดับประเทศ 
     * คณะกรรมการประกันคุณภาพ
สภามหาวิทยาลัย น าผลการประเมิน
มาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 ภาพที่ 1.1   ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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1. การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control) หมายถึง การควบคุมคุณภาพมหาวิทยาลัยจะ
ประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ 
ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความส าเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าว โดยจะ
เน้นที่ระบบการก ากับดูแลตนเอง  (Self-Regulation System) ในระดับบุคคล คณะ ส านัก สถาบัน 
และระดับมหาวิทยาลัย 
 2. การประเมินคุณภาพ ( Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพงานวิจัย คุณภาพของการ
บริหารวิชาการ คุณภาพของการเรียนการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นที่คณะและสาขาวิชา ส่วนการ
ประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง ( External Peer Review) และการใช้ระบบตัวชี้วัดพฤติกรรม 
(Performance Indicators)  

3. การตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย 
ส านัก สถาบัน คณะ ภาควิชา โปรแกรมวิชา หลักสูตร ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบ
จากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งได้แก่การก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ การ
สนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่างๆ วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติและนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ ( Output/Outcome) มาอธิบายกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตและก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการผลิตบัณฑิตส าหรับ 
ส านัก สถาบัน จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการบริหารและการบริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นกระบวนการบริหาร      
จัดการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ         
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามวงจรเดมม่ิง 
(Deming Cycle) ดังภาพที่ 1.2   

 
ภาพที่ 1.2 วัฏจักรคุณภาพการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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ขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  สามารถอธิบาย
กระบวนการต่างๆ ได้ดังภาพที่ 1.3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนา 

- แผนยุทธศาสตร์ 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

P 

การน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนางาน A 

การจัดท า 

- แผนงาน 

- โครงการ 

- กิจกรรม 

การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

การด าเนินงาน 

(ปฏิบัติตามแผน) D 

การประเมิน 

ตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติ 
C 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ร าไพพรรณ ี

ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
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1.2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน              

โดยมีหลักการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบการประกันคุณภาพท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงาน
และธรรมชาติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 : ระบบการประกันคุณภาพส าหรับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ด าเนินการตาม       
11 องค์ประกอบ ทุกตัวบ่งชี้ 
 รูปแบบท่ี 2  : ระบบการประกันคุณภาพส าหรับ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่สนับสนุน 
ด าเนินการตามองค์ประกอบที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง คือ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด รวมถึงตัวชี้วัดที่เป็นพันธกิจ
ของหน่วยงานนั้นๆ 
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1.3 การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อให้ เท่าทันกับสถานการณ์ ภายนอก ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพ การศึกษา ภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาระบบกลไก การประเมิน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการ
จากการประเมินคุณภาพ ภายนอก ได้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) โดยการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้  ครั้งนี้ได้พิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จัดอยู่ใน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมีส่วนประกอบส าคัญ คือ 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ 
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปี

การศึกษา 2555 
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บทที่ 
2      

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 
2.1 ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  
4ประการดังกล่าว  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมี
ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ  มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง
กันมากข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต  อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ และผลิตบัณฑิต  ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริง  ทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วม  
(Participation) มีความโปร่งใส  (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้  
(Accountability) ตามหลัก       ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับ
หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้
มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 
2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้นโดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐาน 

2) เพ่ือให้ภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เปูาหมาย  (Targets) และ
เปูาประสงค ์(Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3) เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง  และพัฒนาจุด
ที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ี  มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด  6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เปูาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  ซ่ึง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) รอบท่ีสอง(พ.ศ. 2549-2553) เสร็จสิ้นแล้ว  และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม  (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ  สม
ศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา  แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
หลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักท้ังหมด  นอกจากนั้นการประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบัน  เลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) ซึ่งมีหลักการส าคัญ  5 ประการ
ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการ
จับผิด หรือการให้คุณ-ให้โทษ 

2) ยึดหลักความเท่ียงตรง  เป็นธรรม  โปร่งใส  มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง  
(Evidence - Based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 
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3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับ
ควบคุม 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝุาย
ที่เก่ียวข้อง 

5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย  แต่
ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ี ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนที่บริการ
และจุดเน้นระดับการศึกษาท่ีต่างกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม  เศรษฐกิจรวมถึงการกระจาย
อ านาจในระดับท้องถิ่น  การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและระดับประเทศ  จนถึงการ
แข่งขันในโลกาภิวัตน์ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และ
ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาท ิสามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธ
กิจของตัวเอง  สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต  
พัฒนาและการท างานของอาจารย์  สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของ
สังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม  และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ  
เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจากภาคเอกชน  รวมทั้งการ
โอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์  หรือ
มนุษยศาสตร์  รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือ
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือ
เน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง  ทั้งอุตสาหกรรมและ
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บริการสถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น  2 ลักษณะคือ  ลักษณะที่  1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะที ่2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอกและเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิต
บัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน
แนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

ส าหรับมหาวิทยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม  ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี 
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2.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

หมวด 5ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา  34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได ้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่ม
ใหญ่  เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเปูาหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานได้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549ประกอบด้วยมาตรฐาน  3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานย่อยท้ัง  3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 
มาตรฐานเช่นกัน  คือมาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่ง
ความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ  

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้วคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551 เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการ
จัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก  2 ด้าน คือ 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้นยังได้
จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  โดยก าหนดให้
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์  มาตรฐานอ่ืนๆ  อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกลหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว  และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวทางสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการ
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
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2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก

ดีถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการ 
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ  (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน  
(Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการก าหนด  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนทรัพยากร  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา  ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21 
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑ์ และ 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ
สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  รวมถึงสนับสนุนให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา  หรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์แนวทาง  วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 
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หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรค
สอง โดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง
ฉบับนี้ ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องต่อมาในปี  2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม  โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 

1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้  พิจารณาจาก

ประเด็นต่อไปนี้ 
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

ที ่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่

รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพข้ึน  โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต  ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  
(2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่น  (5) อุปกรณ์การศึกษา  (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  (7) 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา  (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ทั้งนี้ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน  โดยให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  
หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานที่เริ่มต้จากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมิน  และการ
ปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปูาประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
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ต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐาน เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือมาตรฐานการ

อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องอีกมาก  เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ  สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ตัวบ่งช้ี เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน  
ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  (2) การผลิตบัณฑิต  (3) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา  (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  (6) การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ  (8) การเงินและงบประมาณ  และ (9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ  ได้ทั้งหมด ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้
ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี ้

เกณฑ์การประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
อาท ิสมศ. ทั้งนี ้เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย  และ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจน และเข้าใจร่วมกันทุกระดับ  โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  หน้าที่ส าคัญประการ
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้  คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ  พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา  ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ  เพ่ือก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่
ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
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การวิเคราะห์ และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การ
วัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง  ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลภาควิชา  คณะ
วิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี  มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
ส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบัติงานประจ าการตรวจสอบ
ประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
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2.6 การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพ       มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ( Output/Outcome) ซ่ึงต่างจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที ่2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
แล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งเป็นผลจาก  การ
ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) 
เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตาม

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การตรวจ
เยี่ยม 

การติดตามผล รายงานผล
การประเมิน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจ าป ี

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี 

ข้อมูลปูอนกลับ 

ข้อมูลปูอนกลับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายใน 
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ตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

บทที่ 
3      

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
3.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมิน  การ
ด าเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ได้ก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันได้ทราบ
สถานภาพที่แท้จริง  อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น  ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการ
ประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ทั้งนี ้สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปี
การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป  และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม  (กรณีท่ีเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  120 วัน นับจากวันสิ้นปี
การศึกษาของแต่ละสถาบัน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้นจึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ  PDCA 
คือ การวางแผน  (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล  (Do) การประเมินคุณภาพ  (Check) และ การ
เสนอแนวทางปรับปรุง (Act)  
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3.2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี 
ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้ รูปแบบการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
(Common Data Set) และเอกสารอ้างอิง  การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ  รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบน
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมี
นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ
ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ีน าเสนอ

ในรายงานการประเมินตนเอง  ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง  คือ จัดเอกสารให้อยู่
ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด  หน่วยงานไหน  
ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้อง
ท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้การน าเสนอเอกสารในแนวทาง
นี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสาร
ฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว 

ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพ
แต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ  (Upload) หรือเชื่อมโยง  (Link) ไว้บนระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อ  การค้นหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 

1.2 การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ  อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
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2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์  โดยยึดหลัก
ว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย  ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อ  สร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ  คือภารกิจประจ าของทุกคนที่
ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 

ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร  จ านวน 
1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผู้
ประสานงาน ควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้

ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด  หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่
ตนเองไม่สามารถตอบได ้

3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน 

4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่าจะ
เชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 

5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันที 

1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก  โดยเป็นห้องที่

ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ  ให้คณะผู้

ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวัน  ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใด เพ่ิมเติม 
ข. ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ  ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้

เหมาะสมกับการใช้งาน 

1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่าน  การฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. อย่างน้อย  1 คน ในกรณีท่ีผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง  ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน  อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าก็ได้  โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ  อย่างน้อย  3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. 

อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง  ซ่ึง
สามารถให้ค าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน  อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้  ใน
กรณีท่ีเป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน  โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ข้ึนบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  ผู้ประเมินของ  สกอ. 

อย่างน้อยร้อยละ  50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่า  คณะกรรมการประเมิน
ฯ จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
สถาบัน ผ่านทางระบบ  CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง  Username และ Password ให้
คณะกรรมการประเมินฯ  ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเอง
ล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย  2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะ  
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว  (ID Code) ให้ด้วย เพ่ือให้ประธานฯ  ท าหน้าที่
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ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน  (Common Data Set) และผลการประเมินก่อน
ส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ  

นอกจากนั้น  ให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน  คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ  รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ  E-mail Address ส าหรับ
ติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพ่ือร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม  การให้ข้อมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น 

2. การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม  แต่เตรียมพร้อมส าหรับ  การน า

เยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม  ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับบุคคล

หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ  ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน  
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ  ท างานต่อหลังเวลาราชการ  ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ  
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม 

 
3. การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1) ผู้บริหารระดับภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน  รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ  เพ่ือวางแผน
พัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการใน
การแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการก าหนดเวลา
เริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม  งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม  ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เหล่านั้น ทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน  ชื่นชม
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย 

3) ภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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บทที่ 
4      

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
4.1 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 
หลักการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  มีหลักการส าคัญ  
6 ประการ คือ 

1. ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ  สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ  คือ ไม่ให้เป็นภาระ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตหรือผลลัพธ์  โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่  สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่  สมศ. ใช้ในการประเมิน  คุณภาพภายนอก  ทั้งนี้เพ่ือ
ความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับ  การ
ประเมินภายนอกของ สมศ. 

4. ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 

5. จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า  สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6. เกณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา  กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับ
ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก  ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี :  
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
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2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้  โดย

จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ์  โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้านที่ 
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 

3. ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เป็น  ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า  ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ  และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์  ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร  การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

5. ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้ก่ี
ข้อ ได้คะแนนเท่าใดกรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ  หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้  1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 
คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัว
บ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดร้อยละ  100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  
75.51 

 75.51 
100 X 5 = 3.78 
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คะแนนที่ได้  =  
 
 

ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ  85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  
34.62 

 
คะแนนที่ได้  =  

 

ตัวอย่างท่ี 3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ  จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย  200000 บาท 
เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานได ้152500.35 บาทต่อคน 
 

คะแนนที่ได้  =  
 

 

ตัวอย่างท่ี 4 ก าหนดร้อยละ  90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  
92.08 
 

คะแนนที่ได้   =  
 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน  5 

จะได้คะแนน 5 
2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน  5 ค านวณ

คะแนนที่ได้ดังนี้ 
 
คะแนนที่ได้  =  

 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม  2 ต าแหน่ง โดยการปัด

ทศนิยมต าแหน่งที่  3 ตามหลักการปัดทศนิยม  (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น ) เช่น 72.364 เป็น 72.36, 
3.975 เป็น 3.98 

 

34.62 
  85 X 5 = 2.04 

152500.35 
  200000 
 

X 5 = 3.81 

92.08 
  90 X 5 = 5 

          ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้นๆ 
 

X 5  
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6. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่ งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน  
ดังนี้ 

คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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4.2 ค าช้ีแจงอื่นๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัว

บ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  

และหน่วยงานที่มี การเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท  
โครงสร้าง  และระบบการบริหารและปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับ
ระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน  เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของ
สถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 

3. การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา  ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่  1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 
4.3 และตัวบ่งชี้ที่  8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุ
ให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณท่ีตรงกับ
ปีการศึกษาท่ีประเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

4. อาจารย์ประจ า  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัยประจ า  หมายถึง  ข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกั บ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

4.3 นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู   ้ และพัฒนาความรู้ ได้ด้วยตนเองหรือ
รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างานมีการเชื่อมโยงสิ่งที่ เรียนกับสังคมและ  การ
ประยุกต์ใช้  มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  โดย
สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา  หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะชีวิตและทักษะสังคม  มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู  (Research–basedLearning) 
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

การบูรณาการ  (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการ  สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ท่ีส าคัญของ
สถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ  ผล
การด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาต  ิ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม  (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาต  ิ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม  (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
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ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา  หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการ 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้าหรือทดลอง  
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย)  ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา  ส่งเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ  ก.พ.อ.
เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
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3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา  

และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง   2 ) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน   4 ) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
5)จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา   6 ) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน   8 ) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน   10 ) จรรยาบรรณต่อสังคม 

นักวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค    -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  : ลงทะเบียน  36 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา  

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
  -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค

พิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  (12 หน่วยกิต ต่อภาค
การศึกษาปกต)ิ 

ระบบไตรภาค   -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา  

(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  : ลงทะเบียน  30 หน่วยกิตต่อปี

การศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี ้
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา  (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผล

คูณระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ  (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม -ถอน) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
SCH =  ni ci 

  เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i  
  เมื่อ ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2) ค านวณค่า FTES  โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

FTES  =            SCH 
   จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

นักศึกษาภาคปกต ิ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้
มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ  หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย  เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ   ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ  ที่ได้รับผลกระทบ  หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบันตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  
เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง  ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ  ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ
องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน  ผู้เสียภาษีผู้ก าหนดนโยบายผู้ส่ง
มอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา  5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์  วัตถุประสงค์ 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธ์ต่างๆ  ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบันมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย  
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม  ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ  ประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผลรวมทั้ง
การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงาน  การบริหาร  หรือการตัดสินใจ  โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ  เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่
ละประเภทมีได้หลายระบบ  ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกัน
ออกไป 

วารสารระดับชาติ  หมายถึง วารสารวิชาการ  (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ  
หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ  หมายถึง  วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล  Scopus หรือในฐานข้อมูลสากล
อ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ  หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
ส านักงานฯ 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง  การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ  ให้
เป็นไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือหาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้  การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และ
เปูาประสงค์ท่ีชัดเจน  มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ  (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส  (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ  
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอ านาจ  และความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบ  ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน  ชายหรือหญิง  ถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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4.4 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หลักการ  
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา  ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน  ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  (ถ้ามี) 
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์  สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. หลักการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 : (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก  คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการด าเนินพันธกิจหลัก  
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้
สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับ          อัตลักษณ์หรือจุดเน้น  มีคุณภาพ มีความเป็นสากล  และ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์
และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน  

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  
ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 
 พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียน
การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น  พันธ
กิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนด
ปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  ประกอบด้วย  การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลัง
ของทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่
ใช้ในการผลิตบัณฑิต  ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  (ข) คณาจารย์และระบบการ
พัฒนาอาจารย์  (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น  (จ) 
อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  (ช) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา  (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 ก าหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวบ่งช้ี จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี คือ 
2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
2.8 (สกอ.) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
๒.๑ (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  
๒.๒ (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
๒.๓ (สมศ. ๓) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
๒.๑๔ (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน์   พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพของสังคม  มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
ก าหนด ) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ  3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ  3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ  ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 
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หมายเหตุ : คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่  
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน
ทั้งหมดหรือต่างชุดกันก็ได้  

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก  
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข  
  - -ระดับปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน  
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) 
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ  TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
   - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ  TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) 
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ  TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ  80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่
ละปี) 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ  TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สกอ.) 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาเดียวกัน  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 : (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นสถาบัน
จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
สถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน  ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่     ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

X 100 

               ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X  5 
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คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ  

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สกอ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
           ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                 เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X  5 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.3 : (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0-5 

หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า  ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                       
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้  = 
 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน  ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

X 100 

               ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน 5 
 

X  5 
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คะแนนที่ได้ = 
 
หมายเหตุ : 

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (สกอ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

 

 
 

 

 

 

 

          ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                                     เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
          ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
               เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X  5 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4 : (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  และการใช้สื่อ
การสอนที่ทันสมัย  รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน  นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
พันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  

และมี แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  3 เช่น ผลการประเมิน  หรือผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ  การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และการ
สร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน  โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนเช่น  สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ  การบริการด้านงานทะเบียนการบริการ
นักศึกษานานาชาติ  เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน  หอพักนักศึกษา ห้องเรียน  สถานที่
ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ  อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา  ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ  6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 ให้นับรวม Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของ

นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่

ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 (สกอ.) 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา  
จ านวน  Notebook และ Mobile Device ต่างๆ  ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้  Wi-Fi กับ
สถาบัน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา  อาทิ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์การศึกษา  และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  อาทิ  งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 : (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล  
สถาบัน  หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
นักศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  การ
จัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดท าโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              

ทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  

(ถ้ามี ) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ : 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการ
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สอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ  เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ  วิชาโครงงาน  
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ  5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน  
 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) ต้อง
มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (สกอ.) 
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ  
  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ฯ ที่น้อยกว่า 3.51 

 

  - -ระดับอนุปริญญา  
  - -ระดับปริญญาตรี  
  - -ระดับ ป.บัณฑิต  
  - -ระดับปริญญาโท  
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - -ระดับปริญญาเอก  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 : (สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : คุณลักษณะบัณฑิต  หมายถึง  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซ่ึงผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี  ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้   และอาจ
ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น  
การบริหารจัดการ  การเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน  การก้าวทันวิทยาการ  ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
กับการปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ที่เน้นการวิจัย  ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ  การเป็นผู้น าทางความคิด  
โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :   
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง

น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ  1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.8 : (สกอ.) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย
ส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบันจึงควร
มีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน

ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บ่งชี้และเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ  3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย ร้อยละ  90 ของ
ตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ            
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม  หากด าเนินการในระดับ  

มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  อย่างน้อยร้อยละ  50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือ     เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  (เช่น สภาอุตสาหกรรม  สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ) 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ : (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพิเศษ และภาค
นอกเวลาในสาขานั้นๆ  ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า  ภายในระยะเวลา  1 ปี
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า
เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  การนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วิธีการค านวณ : 
 
 
 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่
แล้วผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ  อย่าง

น้อยร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ  
70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ให้มีการติดตามซ้ า  โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล  
ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 

 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

x 100 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ (สมศ.) 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ : (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: 
HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที ่สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด  ครอบคลุมอย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง  TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้  ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม  หรือ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีท่ีเป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง  5 
ด้านต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

วิธีการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและใน

เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้ แนวทางจากตัวอย่าง
แบบสอบถามที่เผยแพรโ่ดย สมศ.  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  
 3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้านและแสดงวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ (สมศ.) 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ผลการประเมินโดย  Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ผลการประเมินโดย  Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ผลการประเมินโดย  Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF  
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท  เอก  ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ : (สมศ. ๓) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็น
ปัจจัยส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด 
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยที่เป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
หรือบทความจากสารนิพนธท์ี่ตีพิมพ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์  

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง ( Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย  
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์( Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

http://www.scimagojr.com/
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วิธีการค านวณ : 
 
 

 
หมายเหตุ : นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( Proceeding)  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East 
AsianNations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขน ระหว่าง ไทย–ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศไม่จ ากัดกลุ่มประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
                  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
 

x 100 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษา  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ  ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน  ปีที่เผยแพร่  ชื่อ
หน่วยงานหรือองค์กร  พร้อมทั้งจังหวัด  ประเทศท่ีเผยแพร่  รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน  
และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ (สมศ.) 
จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ผ่านการกลั่นกรอง  (Peer Review) โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
  - -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) 

 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่  (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท) 

 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด  
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)  
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑๔ : (สมศ.๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความส าเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถา นศึกษาสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การพิจารณา : 
ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
วิธีการค านวณ : 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและท่ีลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง  

วุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 

และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักการ 
การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน  คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  และ 
(2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
สถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย  อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ  ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต  (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  และ (3) 
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ  1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

หมายเหตุ : ในกรณีสถาบันหรือคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ  4 และข้อ 5 โดย
อนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (สกอ.) 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (สกอ.) 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  (จากคะแนน
เต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน  กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ  ได้แก่ (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา /องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม  ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย  5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย 2 ประเภท
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม  ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบ
ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย  มีระบบและกลไก  ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง  โดย
บูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย
มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
๔.๕ (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
๔.๖ (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
๔.๗ (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุน
วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :   
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ของ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป  
และครบถ้วน
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เพ่ิมเติม 

เฉพาะกลุ่ม 

 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย  
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ตัวบ่งช้ีที่  4.2 : (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น สถาบันต้อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม  เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญา
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพ
เชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :   
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ  2 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา  = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

วิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า  ให้นับตามปีการศึกษา  และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง

ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก         x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ.) 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ตัวบ่งช้ีที ่๔.๕ : (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  การด าเนินการ
ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย  
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์( Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  

 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การประเมิน : 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน Subject Category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน Subject Category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน  และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East 
AsianNations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขน ระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5ประเทศ) 
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การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศไม่จ ากัดกลุ่มประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ยและการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด  ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า  ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา
พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  และค่า
น้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมด
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน  ปี
ที่เผยแพร ่ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน  
และค่าน้ าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ (สมศ.) 
จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จ านวน  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
              จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด 

x 100 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ (สมศ.) 
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในประกาศของ  สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อ ปรากฏ ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ  ISI หรือ  Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  (ผลงานของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ (สมศ.) 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ตัวบ่งช้ีที ่๔.๖ : (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของ สถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธ
กิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย 
โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ 
และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้  
       1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
      2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
       3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
  4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา
และการประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร   หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา ที่มีการน า งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์   โดยมีหลักฐาน เชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็
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ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณหรือปีการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 
ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจน
ตามมิติของการน าไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

วิธีการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการ
เสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อ หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน ์โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานหรือองค์กร ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ  ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME) 
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชนชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
น าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา
และประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และ
นักวิจัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

    ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

x 100 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ (สมศ.) 
จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
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ตัวบ่งช้ีที ่๔.๗ : (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ  หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้  
ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท า
ในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 
  - ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
  - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ   มีรากฐานทางวิชาการ  
ที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 
 การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ หนังสือ หรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์
มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
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1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการค านวณ : 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารย์

ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงานปีที่
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ  

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ (สมศ.) 
จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
  - -ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด  (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 

  - -ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 

 

 

 

 

 

         ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
              จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

x 100 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่างๆ  ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานอิสระ  
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษา  ให้
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ  หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  การ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว  สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณา
การเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
๕.๘ (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
๕.๙ (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  
สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจัด
โครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว  การให้บริการทางวิชาการต้องมีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 
และข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 : (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ
ต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ  สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน  พิจารณาได้จาก  (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  และ (3) ความรู้ที่เกิดจาก
การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๕.๘ : (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้บริการวิชาการ  หมายถึง การที่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะ
ที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การ
บริการวิชาการเป็นการบริการที่มี ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา 
หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ   
   1. การพัฒนาการเรียนการสอน  
   2. การพัฒนาการวิจัย  
  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท  ท้ังนี้ในแต่ละโครงการไม่
จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท  และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จ
สิ้นในปีท่ีประเมิน 

วิธีการค านวณ : 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล

ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย  
โดยอาจไปต่อยอดพัฒนา เป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือ
น าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัยก็ได ้

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 

     จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
                  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
 

x 100 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ (สมศ.) 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย  
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๙  : (สมศ . ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง 
โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ  หรือ ท าให้ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร  
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ  

 3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิก
ของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ ของ
คนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  
 4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่
สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร  
 5. “ต่อเนื่อง”  หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  
 6. “ยั่งยืน”  หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
 7. “เข้มแข็ง”  หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป 
สามารถใช้โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภา
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สถาบันว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดย สมศ . จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ 
สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๖.๑๐ (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
๖.๑๑ (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑๐ : (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคล
และสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก  ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างมีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่า
ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม  การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่
จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดและสามารถ
ประเมินผลได ้

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อม

รายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปูาหมายความส าเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ  

เช่นขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล  การสุ่มตัวอย่าง  แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมินวิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ  จาก
สถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑๑ : (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม  เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา 
โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่าง
มีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

ประเด็นการพิจารณา : 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย ์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสม่ าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและหรือนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
 2. โครงการหรือกิจกรรมทีแ่สดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม  รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 
สุขอนามัยและความสวยงาม 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม ให้
นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 

หมายเหตุ : 
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 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก  
 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นท่ี
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ (สมศ.) 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ 

ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  

ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
7.1 (สกอ.) ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  
๗.๑๒ (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  
๗.๑๓ (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
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ตัวบ่งช้ีที ่7.1 : (สกอ.) ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา  คือ สภา
สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ  หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างด ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  และก ากับดูแล  ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์  ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ  : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่  6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง  10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.2 : (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่  3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน  ประกอบด้วย  การระบุความรู้  การคัดเลือก การ
รวบรวม  การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit 

Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (Explicit Knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3 : (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน  เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผนและ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพ่ือการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน  ทั้งนี้
ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน  และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4 : (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน  
หรือไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  
รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ  มีความพร้อมใช้งาน  มีการ
ปรับปรุงระบบ อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน 

ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ  0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน  อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม  หรือจัดการกับความเสี่ยง  หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์ 

บุคลากรภายในสถาบัน  ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนได้  แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม  จรรยาบรรณ  การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์  (0) ด้วยเช่นกัน  หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการ
ประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน  หรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย  อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ  (การควบคุมหรือการปูองกัน ) ของ
สถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑๒ : (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
การก ากับดูแลและขับเคลื่อน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนา สถาบัน
อย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา สถาบัน จะมุ่งเน้น  
การประเมินคุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล และการด าเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภา มหาวิทยาลัย  (คะแนนเต็ม  5) ที่

ครอบคลุม 5ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
 3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่ก าหนดในเกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ : เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ (สมศ.) 
คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑๓ : (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา  จะ
มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา  รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของ สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้
เห็นว่าผู้บริหาร สถานศึกษา ได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร สถานศึกษา มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานส าคัญเช่น  ระบบในด้านนโยบายและแผน  ด้านการบริหารงานบุคล  ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่เป็นมติสภา
สถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของ สถานศึกษา ที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ :  
1. ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี 
2. ระดับคณะวิชา  ผู้บริหารหมายถึง  คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มี

การจัดการเรียนการสอน 
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ (สมศ.) 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าแหล่งเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน  (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงิน
รายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ  ของนักศึกษา  รายได้จาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงิน เพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน  เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวน
นักศึกษา  ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา  ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว  
จ าแนกตามกลุ่มสาขา  รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ  ด าเนินการค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย  ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้
หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน  สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส  ความถูกต้อง  ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า  มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเงินรายได้ 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

 

 

 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้  ค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ  ที่สถาบันได้รับ  มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  
โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  

2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย  และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  งบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์
เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ อื่นๆ  เพ่ิมเติมอีก  เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
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ปัญญาเป็นมูลค่า  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย  เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
๙.๑๕ (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
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ตัวบ่งช้ีที ่9.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค ์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                   
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  1) 

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น  
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑๕ : (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553ระบุไว้ว่า  “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ...” 
ทั้งนี้ สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด  โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ  ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัดนี้  จะเป็นคะแนนที่สามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ  ของสถาบันอุดมศึกษาได้  
ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

หมายเหตุ : กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุก
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 
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องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

 
ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
๑.๑๖.๑ (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
๑.๑๖.๒ (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
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ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑๖.๑ : (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย

ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน /บุคลากร /คณะ/สถาบัน  ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ /หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ  การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

หมายเหตุ : 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน  SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน  : 
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1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณา 
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑๖.๒ : (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์หรือผลผลิต 
ประเภทตัวบ่งชี้ : เชิงปริมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

วิธีการค านวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและใน

เชิงคุณภาพ 
ครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ  20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  โดยมีข้อมูล
ประกอบการ 
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  รวมทั้งแผนกลยุทธ์  
และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถาบัน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน  SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน  : 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
                  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณา 
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ (สมศ.) 
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 
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องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 

หลักการ 
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ที่ให้ทาง สกอ. เก็บข้อมูลให้ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
4.1.3 (ก.พ.ร.)  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ตัวช้ีวัดที ่4.1.3 : (ก.พ.ร.) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ด้านภาษา ต่างประเทศ  

ชนิดของตัวช้ีวัด : ปัจจัยน าเข้า 
ประเภทตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 

วัตถุประสงค์ : 
       เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะ ความรูค้วามสามารถทางภาษาต่างประเทศใน
ระดับเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
- พิจารณาความส าเร็จจากข้อมูลผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ซ่ึง

สถาบันอุดมศึกษาต้องกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในระบบ  CHE QA Online เพ่ิมเติม
จากตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

- นักศึก ษา  หมายถึง  นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี  โท  และเอก  ทุกชั้นปีที่
ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ  โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ทั้งในและนอกสถาน
ที่ตั้ง 

- เกณฑ์การทดสอบ   หมายถึง  ระดับการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาท่ีก าหนด  

และระดับที่ผ่านเกณฑ์คือ ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ภาษาต่างประเทศ   หมายถึง  ภาษาอังกฤษ  และภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน +3 (จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต)้   

วิธีการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 50 60 80 100 
 
แนวทางการประเมินผล : 

ประเมินผลจากข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และผลการประเมินตนเองที่
สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.  หรือเอกสาร/หลักฐาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการสัมภาษณ์ผู้จัดท าข้อมูล   

 
ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set : 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด 
                               จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบทั้งหมด 

x 100 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3 (ก.พ.ร.) 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุุน  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด
ทั้งหมด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุุนที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ีก าหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวท่ีก าหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3 (ก.พ.ร.) 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่ก าหนด 
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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บทที่ 
5      

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบจากสภา สถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น ของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของ สถาบันหรือไม่  หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน สถาบันและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธาน สถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปควรเป็น
การก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝุาย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนด
ร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้งหลักการ
และมาตรฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบาย
ของสภา สถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด  อย่างไร  หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  (Strategy) เพ่ือน าสถาบันไปสู่ความส าเร็จ
ที่พึงประสงค์  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์  (Goal) และ
วัตถุประสงค์  (Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส  (Opportunity) และภัยคุกคาม  (Threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ สถาบันก าหนดควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝุาย  อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของ สถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปทุกหน่วยงานภายใน 
2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์และ

เปูาหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ 

2.2 มีการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและ
มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 
3. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์  (Strategic Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance Scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้  (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย  (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อม
กับการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้ และค่าเปูาหมาย  เพ่ือให้เกิดการยอมรับ ของทุกฝุาย อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
5. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง  4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
และควรมีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อผู้บริหาร  ในช่วงเวลา
หนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
7. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเปูาหมาย และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาใน
ที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและท่ีประชุมสภาสถาบันเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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8. การน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา  และมีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
1. ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรและก าหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ  ในตลาดงาน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด  การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ  สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติหรือไม่  สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชานั้นๆ  หรือไม่ 
นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจ าเป็นแล้ว  ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการด าเนินการ
ของหลักสูตรใหม่และค านวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภาสถาบัน 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ  ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิต เข้าท างานเพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณา  ตามระบบที่สถาบัน
ก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ  เป็นต้น และน าเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ 
2. ระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2.1 มีการก าหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตรโดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย
หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัย ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร  ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่างๆ  ตามท่ีสถาบันก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ  เป็นต้น
และเสนอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  
30 วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัต ิ
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3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง  ต้องมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน  การ
สอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางท่ีก าหนดในภาคผนวก  ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และยังต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง )ทั้งในประเด็นการ
บริหารหลักสูตร  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนการบริหารคณาจารย์  การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  ความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือความพึง  พอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีการควบคุมติดตาม  และประเมนิ  คุณภาพตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร  ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย  1 คนในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร และด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องก่อนการ
รับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
4. คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วน  ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบท่ี
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1 สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษาโดย
จัดในรูปของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา -
สาขาวิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่าง
น้อยทุกปีการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
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4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของแต่ละ
หลักสูตร  โดยอาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้วิเคราะห์ผลการประเมิน  
และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 
3ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ  
4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ  3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 
 คณะกรรมการรับผิดชอบ หลักสูตรทุกหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
ผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล  และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน  รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
น้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน  ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  และการพัฒนางานประจ า  ก าหนดแผนการจ้างงาน
และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร  อาจมี
การสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม  (Training Needs) ของบุคลากร  ทั้ง
สายอาจารย์และสายสนับสนุน  เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด  และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
ประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน  เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด  กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี  เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน  การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ  การเข้าศึกษา
ในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน  และใช้เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขชมเชย ให้รางวัลตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
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1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและ  ความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของสถาบัน 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์ อักษร เพ่ือให้อาจารย์ห รือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด  และเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน  (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน  (Job 
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ  
(Competencies ) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ  และการฝึกอบรมวิธีการ
ท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (job Evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน  มีการก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า  ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศ  การท างาน 
การจัดสวัสดิการ  การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน  การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ  เช่น 
ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ  เช่นประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ  พิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยง  โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา  และ
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน  เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางาน
ร่วมกัน 
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3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร  ทั้งในเชิงปูองกันและส่งเสริม  มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ  ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ  เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย  
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก  การ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม  หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง  หรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม  หรือการพัฒนา  
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลัง
การอบรมหรือพัฒนา  6-9 เดือน  หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1  สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน 

สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน  
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเปูาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเปูาหมายนั้น  ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
สถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความต้องการ  และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น  และหลากหลาย  
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการ
คิด วิเคราะห์การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้รวมทั้ง  การสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  
ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  และลงมือปฏิบัติจริง  
ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้  จัดการเรียนการสอน  และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา  อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม  สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย  เรียนรู้นอกสถานที่  รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
แต่ละรายวิชา  และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุง  การเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1 อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว  
โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ลักษณะและการด าเนินการ  เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา  จ านวนชั่วโมงการสอน  และ
การให้ค าปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะ
พัฒนาผู้เรียน  วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหา
นั้นๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสารหนังสือ  ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
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- การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  มีการประเมินกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย  เช่น ความเห็นของผู้เรียน  ความเห็นของที่มีผู้สอน  ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบ
ผู้เรียน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา  
(Formative Evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation) 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน  อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม  สัมมนาท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย  เรียนรู้นอกสถานที่  รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคลหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทาง
ปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย  การด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็น
อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา  น านักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชม
หน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา  
โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผล  การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพ  การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ  ความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ  หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด  เป็นต้น น าผลการประเมินความคิดเห็น
ดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการระบุใน
รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า  มีการน าการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน
มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล  การ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร  ทุกภาค

การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน  และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง  หรือ
เสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 

- ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน 
และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าและกรรมการอิสระ  ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่
ก าหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง  หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร  ตามหลักฐาน
จากผลการประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  / ของผู้ประเมินอิสระ  และของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุก  5 ปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด  
โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จ าเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
โดยค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติด้ วยมีการก าหนดเป็นเปูาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน  และ
เผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 
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2. มีการน าผลจากข้อ  1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร  และ
น าข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะ
ประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา  และการ
ประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตร  โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด  เพ่ือให้
ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ
อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา  และ
ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ 

2.3  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอนสื่อการศึกษา  และวิธีการประเมินผล  เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เน้นการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้น
สูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) 
ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

2.5  ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรใน  การ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน  และการแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ  หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชาสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice) เพ่ือให้
การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน  หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในที่ต่างๆ  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเป็นไปได้  อาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน  ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้
ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการเรียน  
หรือต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

1.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต  
ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา  มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม  ค านึงถึง
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง  มีระบบการช่วยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งท่ี
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  เพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่ม
ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปูองกัน
ปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน  เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือ
ให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (Hotline) ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน  และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา  ไปยังโรงพยาบาล
หรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะ
ดูแลได ้
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1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ  
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา  เพ่ือ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บอร์ด เว็บไซต์ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา  เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา  ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ข่าวสารวิชาการท่ี
ทันสมัยและที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและนอกสถาบันเพ่ือเป็นแหล่งดูงาน  แหล่ง

ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ  หรือกิจกรรมทางสังคม  โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการด าเนินงานเพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์ จดหมาย
ข่าว ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า  เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ  ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ  ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ข่าวสาร
วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

4.2  มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  การมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน  การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  การเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  กิจกรรมดังกล่าว  นอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน  และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับ
ศิษย์เก่าแล้ว ยังท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
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5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับ

ศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา  ฝุาย คณะหรือสถาบัน  มีระบบ การ
ติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน  การ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน  และน าเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ  3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม  5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี  หากผลการประเมินคุณภาพของ  การ
ให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  (ต่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ  
ปัญหาอุปสรรค  เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ  ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

7.1 น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ  และมีการ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าและประเมินคุณภาพของ
การให้บริการทุกด้านตามแผนที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบัน
จัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบ การให้บริการ
ในระยะต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา  ที่ชัดเจน  นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร  ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งท่ีจัดโดยสถาบัน  หรือจัดโดยองค์กร
นักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตัวบ่งชี้เฉพาะ  (ถ้ามี) ที่
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นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการท ากิจกรรม 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ  และก าหนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการ
หรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย  5 ประเภท ส าหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2 ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าแผนการ

จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย  5 ประเภท  ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันต้องส่งเสริมการจัดท าแผน  การจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย  2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมต่อไปนี้  ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม  ต้อง
จัดท าข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝุายกิจการนักศึกษาของสถาบัน ) 
โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด  ลักษณะของกิจกรรม  กลุ่มเปูาหมาย  
และวิธีการประเมินความส าเร็จ  และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้
มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอ
โครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบต่างๆ  
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เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM: Knowledge Management) การให้นักศึกษาน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน  อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษาควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก  เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน  และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน  ทั้งนี้ สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ  ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัดเวที
หรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการท ากิจกรรม  หรือน าเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพใน  
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน  เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  การ
จัดกิจกรรมนักศึกษา  โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สถาบัน (ฝุายกิจการนักศึกษา ) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม  การพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

5.2 สถาบันก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมและน ารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต่ละ รอบป ี

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ  และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา  เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและ
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ การ
วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร 

6.2 สถาบันน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้  และมีการระดมความคิดใน  การพัฒนา
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน  การ
วิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน  ตรวจสอบติดตาม  ประเมินและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย  เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย  หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย  
นอกจากนั้น  อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา  หรืองบประมาณสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เช่น 1) การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของ อาจารย์  2) การก าหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัย  หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับผล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์  หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
(Visiting Professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  4) การจัดให้มีการประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย  เช่น วิเคราะห์ก าลังคน วางแผน 
และรับเข้ าบุคคล (ทั้ง อาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษา  บัณฑิตศึกษา ) ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน  ท าการ
ก าหนดกฎเกณฑ์แนวทางก ากับ  และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  และตีพิมพ์
ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน  ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  โดยก าหนดเป็น
ภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับ  การ
แนะน าหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส  การเข้าร่วมประชุมวิชาการ  การช่วยให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป  การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบัติการ
วิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน านอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
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อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริม  
การท างานวิจัยเป็นทีมท่ีประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส  นักวิจัยระดับกลาง  นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและ
ต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย  เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทนหรือการให้รางวัลส าหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่
การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก  ดังนั้น สถาบันจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้าง
ผลงาน  ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน
โอกาสต่อไป 

ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น  สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน  
เช่น การจัดให้มีข้อมูล  รายละเอียด  และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ  ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัย  สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  นอกจากนั้นอาจจัดให้มี
คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไป
ยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ  ทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือ  
การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  ควรประกอบด้วย  1) งบประมาณสนับสนุน  การบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล  หรือ
ผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  4) 
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน  ระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่
หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูง
ดังกล่าวก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้  เพ่ือ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 
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5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร  (Hard 
Copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้วยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ  การ
สนับสนุนศาสตราจารย์  อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (Visiting Professor) การสนับสนุนการ
ไปร่วมท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ  ที่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอาจารย์  โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการ  (Sabbatical 
Leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย  5 ด้านต่อไปนี้  1) 
ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  2) ข้อมูลด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน  ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ  ตลอดจน
ข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันใน
การส่งเสริมการน าผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  รวมถึงการส่งเสริมด้าน  การจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  และการซื้อ
ขายทรัพย์สินทางปัญญา  5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ  ของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ  โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย  เช่น การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย  ทั้งในประเด็น  
งานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา  คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ผู้รับทุนสามารถ
แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา  หรือการประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุน
งานวิจัยในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในปัจจุบัน  
หรือการประเมินระบบสารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และ
นักวิจัย เป็นต้น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 

สถาบันน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง  โดยก าหนดกิจกรรมท่ีต้องท าเพ่ือ  การ
ปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง  ก าหนดงบประมาณท่ีต้องใช้หาก
จ าเป็น ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ  จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยตามที่ก าหนด 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ  เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเปูาหมาย  การ
สนทนากับกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ (Focus Group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก  การใช้
ข้อมูลปูอนกลับ  (Feed Back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควร
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มีทั้งการร่วมท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือเพ่ือตอบโจทย์ของ
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่  บุคคล อุปกรณ์หรือทรัพยากร
อ่ืนๆ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน  การ
ตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการท่ีมี  peer 
review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยเขียนรายงานการวิจัย
ส าหรับน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร  2 ) การสนับสนุนการตรวจสอบ
ภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์  4) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงินเป็นต้น  ทั้ง นี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจ
แตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

วางแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ  รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเปูาหมาย
โดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย  คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคล
ทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ
ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ  2 
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  อย่างเป็นระบบในเชิงรุก  โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลปูอนกลับ
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน  โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่คาด
ว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัยหรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
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สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  เช่น 1) ก าหนดขั้นตอน  
วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์  และ
นักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  2) 
ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องการรับ
บริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ  จากสถาบัน  (Consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย  3) 
ผู้รับผิดชอบริเริ่ม  ประสานงาน  หรือส่งเสริมการน าผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่
งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (Start up Company) เป็นต้น 
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง  ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  แก่
อาจารย์ นักวิจัย และสถาบันในการเจรจาเชิงธุรกิจ  หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์  
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขาย  หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย  
โดยเป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ  ที่สัมพันธ์
กับพันธกิจ ของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์  บุคลากรทุกระดับมี  ความ
พร้อมทั้งในด้านความรู้  ความเชี่ยวชาญ  เวลาและจิตแห่งการบริการ  (Service Mind) ในการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและ
จัดท าระเบียบของการให้บริการ ก าหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน  โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ
ให้บริการแก่ชุมชน  สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบันในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมี
การวางแผน  ตรวจสอบ  ติดตามประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ  การ
ปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร  เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ  เช่น 1) มีการน า
ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ  และ 2) น า
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ความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย เป็นต้น 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม  ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการ และนักศึกษา  ซึ่งเป็น
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน  เปูาหมายของสถาบัน  ความร่วมมือร่วม
ใจของบุคลากร  คุณภาพของบุคลากร  คุณภาพของการให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนดไว้ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน  พัฒนากระบวนการ  และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง
สม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ  มาร่วมมือรวมพลัง  (Collaboration) ในลักษณะของการสร้าง
เครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ  เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าและ
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร  ท าความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม  หรือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมมีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา  อาจารย์ 
และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์การสื่อสาร  การชี้แจง
แนะน าให้ผู้รับบริการและประชาชน 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
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มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ  ขอบเขตการให้บริการ  
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการสัญญาการบริการ  ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการก ากับคุณภาพ
ของการให้บริการ  โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  มีความเป็นธรรม  โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน  ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีระบบส่งเสริม  ให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ  และมี
ผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้  เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การก าหนดผู้รับผิดชอบ  มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ  มีการก าหนดตัวชี้วัดด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  มีการน างานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โดยทุกคนมีส่วน
ร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น มีหอศิลป์ 
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง  มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ  เช่น วารสารระดับหน่วยงาน  
ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่น  มีการสร้างเครือข่าย  มีการก าหนดตัวบ่งชี้  และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เป็น
ระบบอย่างชัดเจน 
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ  บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการก าหนด /การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม  เช่น มีศิลปินแห่งชาติ  มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน  ระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี  การ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  หรือระดับนานาชาติ  หรือมีผลงานได้รับรางวัล  ได้รับการ
อ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย  
ข้อบังคับต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน  โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน  ข้อบังคับต่างๆ  อาทิ 
ข้อบังคับท่ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร  รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน  และอัตลักษณ์ของสถาบัน  เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มี
ต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน  และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน  รายงานการประเมินตนเอง  และรายงานต่อ
สาธารณชน 
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2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน  มีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ  (KPI) ของ
งานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร  เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์  บุคลากรมี
โอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรู้  2) มิติการ
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย  การบริการวิชาการและสังคม  การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียเช่น  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดย
ค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณ  และให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของ
การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย  วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย  น ามาใช้ในการติดตามผล  การบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ  (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อย  ปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย  หรือปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน  
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์  อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย  หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีถัดไป  พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน  
โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจใน  การ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร  2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติ งาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อเพ่ิมความคล่องตัว  พร้อมกับมีการก ากับ  และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุ้มค่า และมีความ
เสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 
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4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (Lean Organization) เป็นต้น 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน  โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์  เช่น การสอนงานที่หน้างาน  
(On - The - Job Training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ  ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้  
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) เป็นต้น 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบัน
ให้ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน  โดยให้สอดคล้องทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุก
ฝุายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผล การท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และ การตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร  
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน  หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและ
ผู้บริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร  กล่าวคือใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์  น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา  หรือ
ปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน  อาทิ 
จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้  อาจประกอบด้วย  รองอธิการบดี  ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย  รวมทั้งด้านอื่นๆ  ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

1.3  สถาบันควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ  
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย  รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์  เช่น เทคนิคการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcome) เทคนิคการเพิ่ม
ผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน  การ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเปูาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  เช่น คณาจารย์ 
หรือนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ  หรือสาขาวิชา  โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัยที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ  เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน  หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ  และ
ผลงานทางด้านวิจัย  รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ  ที่สถาบันมุ่งเน้น  มาถ่ายทอดความรู้  เคล็ดลับ  หรือ
นวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู ้เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  เช่น การ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน  เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที ่
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิ เคราะห์  ์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร  หรือสื่อสิ่งพิมพ์  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร  (Explicit Knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ  เช่น นวัตกรรมที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม  น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

5.4  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.3 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด

ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
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- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ  ทั้ง Hardware Software (System 
Software และ Application Software) Database People Ware และ Facilities อ่ืนๆ 

- งบประมาณท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
- การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศท่ีน าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ  เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา  ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธ
กิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ
ด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  รวมทั้งก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ  เช่น มีการประเมินความ
พึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด าเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา  (CHE QA Online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา  บุคลากร 
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง  และตัวแทน
ที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน  เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา 
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและ

ส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง  คุณภาพการศึกษา  รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร  
และทรัพย์สินของสถาบันเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน  
อาคารสถานที ่อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จาก  การ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ  หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ า ได ้

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
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3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง  ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต  โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต  รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง  ให้ประเมินจากความรุนแรง  ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดข้ึน  โดยจะมีความรุนแรงมาก  ถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย  โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน  และด าเนินการแก้ไข  ลด หรือ
ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค  4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง  
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง  และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย  (ทั้ง
ในรูปแบบของ 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น ชื่อเสียง การฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน  การด าเนินงานต่อสภา
สถาบัน 
6. มีการน าผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน  รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย  หรือสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานก ากับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้อง
ใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็น
งบประมาณในการด าเนินการตามแผน  และก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็น
งบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้สถาบัน  เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่ง
ทุนต่าง ก่อนที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน  และ
เพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม  ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้ว  ควรได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ  ส าหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย  และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือจะท าให้รายได้
รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน ปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่
แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะน า
งบประมาณประจ าปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้าน
ต่างๆดังนี ้

- งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว  งบประมาณประจ าปีในแต่ละพันธกิจมี  ความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว  งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  2 
ครั้ง 

มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับค่าใช้จ่ายและงบดุล
อย่างเป็นระบบ  อย่างน้อยทุก  6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้  หักค่าใช้จ่าย
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แล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ  ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป  มีการน า
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร  เป็นรายงาน
ที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า  ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด  มีผลลัพธ์จาก  การ
ท างานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้น  หากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
เข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นทางการ 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม
การใช้เงิน  จัดท ารายงานต่างๆ  ที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแต่ระดับภาควิชา  หรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ด าเนินการเป็นประจ า  โดยเริ่มจากการวางแผนการด าเนินการตามแผน  การตรวจสอบ  ประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ระดับสถาบัน  คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับ
ผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันต้องให้ความส าคัญและ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการ ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา  ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้  ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เปูาหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE 
QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน  โดย
มีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร  PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ  และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา  
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พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี  โดยส่ง
รายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพ  มาตรการ  และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี  ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ  / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรง 
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปูาหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง  9 องค์ประกอบคุณภาพ  และสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ัง
ระดับบุคคล  ภาควิชา  คณะวิชาและสถาบัน  รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา  ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต
และผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน  เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย  หรือ ชุมชนผู้รับบริการทาง
วิชาการของสถาบัน  ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ  อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย  การให้ข้อมูลปูอนกลับหรือการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและอ่ืนๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่ายมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม  ประเมินผลการสร้างเครือข่าย  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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9.2  มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และน าผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 
6 

การวิเคราะห์ตัวบ่ง ชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
6.1 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่ส าคัญ  4 ประการ  คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก  5 
ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปูาหมายได้ คือ  

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
3) การบริหารและการจัดการ  
4) การเงินและงบประมาณ  
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกัน

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่  

1) ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ  
2) การผลิตบัณฑิต  
3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
4) การวิจัย  
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
7) การบริหารและการจัดการ  
8) การเงินและงบประมาณ  
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้

ก าหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  9 ด้าน  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผน 

- ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 - 1 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตัวบ่งช้ีที ่
2.1, 2.4, 2.6         

และ 2.7 

ตัวบ่งช้ีที ่
2.8 และตัวบ่งช้ี 
สมศ. ที่ 1, 2, 3, 

4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
และ 3.2 

- 2 

4. การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
และ 4.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
5, 6 และ 7 

3+3 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   
และ 5.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
8 และ 9  

2+2 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
10 และ 11 

1+2 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งช้ีที่  
7.1, 7.2, 7.3  

และ 7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
12 และ 13 

4+2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 - 1 

รวม 4 18 1+14 23+14 
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6.2 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันที่ 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย  มาตรฐาน
ฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้าน  การ
บริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  
ได้แก่ 

1) บัณฑิตมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตส านึก  ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส่  รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี
ดุลยภาพ 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหารจัดการ  การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงความหลากหลาย  และความเป็นอิสระทางวิชาการ  
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุ่น  
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้  มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  การด าเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาทั้ง  4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วน
ของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้ 

และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผล
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบัน  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการให้บริการวิชาการท่ีทันสมัย  เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
สังคม และประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย  มีการปรับใช้ศิลปะ  วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การแสวงหา  การสร้าง  และการจัดการความรู้ตามแนวทาง /หลักการ  อันน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 

1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง  อัน
น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษา
แต่ละด้าน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 6.2 
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ตารางท่ี 6.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. มาตรฐานด้าน
คุณภาพ 
บัณฑิต 

- - ตัวบ่งช้ีที ่
2.8 และตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ 1, 2, 3     

และ 4 

1+4 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  ก. มาตรฐานด้าน 

ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 
 

 

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

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 
และ 13 

7+2 
 

  ข. มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่
2.2, 2.3, 2.5  

และ 4.3 

ตัวบ่งช้ีที ่
2.1, 2.6, 2.7, 3.1, 
3.2, 4.1, 5.1, 5.2 

และ 6.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8, 
9, 10, 11 และ 14  

 

13+5 

3. มาตรฐานด้านการ
สร้าง และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งช้ีที่  
4.2 และ 7.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 5, 
6 และ 7 

2+3 

รวม 4 18 1+14 23+14 
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6.3 ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน  การ

ด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร  การ
เรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม  จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  9 ด้าน ลงในมุมมอง
ด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 6.3 

ตารางท่ี 6.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ตัวบ่งช้ีที่  
2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2 
 

ตัวบ่งช้ีที ่
2.8 และตัวบ่งช้ี  

สมศ. ที่ 1, 2, 3, 4, 
8 และ 9  

7+6 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ตัวบ่งช้ีที ่
1.1, 2.1, 2.4, 4.1, 
6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 

9.1 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ 10, 11, 12 

และ 13  

10+4 

3. ด้านการเงิน ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 - 2 
4. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 
2.2 และ 2.3 

ตัวบ่งช้ีที ่
4.2 และ 7.2 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ 5, 6, 7  

และ 14 

4+4 

รวม 4 18 1+14 23+14 
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6.4 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตาม
กลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และ
ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนกลุ่ม  ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก  2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่าง  
ๆ 4 ด้าน 

1.1 ด้านกายภาพ 
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่ดี  มีห้องครบทุก

ประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ  และ
เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ 
ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์
พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ า
อาคาร ครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

ทั้งนี ้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง  ปลอดภัยถูกสุขลักษณะหรือความจ าเป็น
อย่างอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.2 ด้านวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและผู้ใช้บัณฑิต 
โดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีดี  สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผน
รับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล  การเรียนรู้ การ
ประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

1.3 ด้านการเงิน 
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ าแนกตามกองทุน  มี

แผนการเงินที่มั่นคง  เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษาสถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้  
รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการน ารายได้
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ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ 

1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  

ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ  พันธกิจที่
ก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ  นโยบาย การด าเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ  
รวมทั้งก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่ก าหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหาร
จัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักความคุ้มค่า 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่างๆ 4 ด้าน 

2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการ

รับนักศึกษาและสอดคล้องกับเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน  เผยแพร่
ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  การ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

2.2 ด้านการวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  และภายใต้

จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย  แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการ
ท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์  และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายทั้งในวงกว้างและ

กลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงท้ังในและต่างประเทศ  ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การ
ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง  ๆ การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของ  
การให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
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2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ

หน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการ
ควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละ
ด้าน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 6.4 
ตารางท่ี 6.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

มาตรฐาน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ 
(2) ด้านวิชาการ 
 
(3) ด้านการเงิน 
(4) ด้านการบริหารจัดการ 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 และ 

2.3 
- 
- 

 
 
 

- 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1, 2.4, 2.6 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4 และ 9.1 

 
 
 

- 
ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ที่ 

14 
 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ที่ 
12 และ 13  

 
 
 
1 

5+1 
 
1 

6+2 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
 
 
(2) ด้านการวิจัย 
 
(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
- 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
 
- 
 
- 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7, 3.1 และ 
3.2 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 และ 4.2 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 และ 5.2 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 และ
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1, 

2, 3 และ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ที่ 5, 

6 และ 7 
ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ที่ 8 

และ 9  
ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ที่ 

10 และ 11 

 
 
 

4+4 
 
 

3+3 
 

2+2 
 

1+2 

รวม 4 18 1+14 23+14 
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ภาคผนวก ก ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม  และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  มคอ.3 และ 
มคอ.4   (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้   
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

หมายเหตุ : 
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1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของ   สถาบันฯ หรือก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง  
โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี ้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมี
ผลการด าเนินการที่บรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ  มี
การด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม
อนุโลมให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้ 

ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบ
ทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 

ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ.  

 

สกอ. 
9 องค์ประกอบ  

23 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

สมศ. 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน  

18 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปีการศึกษา 16. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง
สถาบัน 

ปีการศึกษา 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ปีการศึกษา 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ปีการศึกษา - - 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา - - 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา - - 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ปีการศึกษา 14. การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 

2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา - - 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา - - 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีปฏิทิน 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีปฏิทิน 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ปีการศึกษา - - 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ปีการศึกษา - - 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา - - 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา - - 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีปฏิทิน 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

ปีปฏิทิน 

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีปฏิทิน 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 
ปีปฏิทิน 

- - 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ปีการศึกษา 8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ปีการศึกษา 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด ปีการศึกษา 9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปีการศึกษา 
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สกอ. 
9 องค์ประกอบ  

23 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

สมศ. 
3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน  

18 ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

ประโยชน์ต่อสังคม ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
18. ผลการชี้น า  ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในด้านต่างๆ ของสถาบัน 

ปีการศึกษา 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ปีการศึกษา 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

ปีการศึกษา 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ปีการศึกษา 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน ปีการศึกษา - - 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ปีการศึกษา - - 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา - - 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปีการศึกษา - - 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ปีการศึกษา 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

ปีการศึกษา 
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ภาคผนวก ค      แบบรายงานผลการประเมิน 
 

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7      

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8      

ตัวบ่งช้ีที ่สมศ. ๑      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๒      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๓      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๔      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๑๔      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2      

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๕      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๖      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๗      
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๘      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๙      

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๑๐      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๑๑      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3      

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4      

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๑๒      

ตัวบ่งช้ีที ่สมศ. ๑๓      

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1      

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1      

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร.  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ๑๕      

ตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๖.๑      

ตัวบ่งช้ี สมศ. ๑๖.๒      

ก.พ.ร. 4.1.3      
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1      

องค์ประกอบท่ี 2      

องค์ประกอบท่ี 3      

องค์ประกอบท่ี 4      

องค์ประกอบท่ี 5      

องค์ประกอบท่ี 6      

องค์ประกอบท่ี 7      

องค์ประกอบท่ี 8      

องค์ประกอบท่ี 9      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ของทุกองค์ประกอบ 

     

ผลการประเมิน     
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1      

มาตรฐานที่ 2 ก      

มาตรฐานที่ 2 ข      

มาตรฐานที่ 3      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ของทุกมาตรฐาน 

     

ผลการประเมิน     

 
ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

     

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

     

3.ด้านการเงิน      

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ของทุกมุมมอง 

     

ผลการประเมิน     
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา  

     

(1) ด้านกายภาพ      

(2) ด้านวิชาการ      

(3) ด้านการเงิน      

(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 1 

     

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

     

(2) ด้านการวิจัย      

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

     

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 2 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของ  
ทุกมาตรฐาน 

     

ผลการประเมิน     
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
(√ = บรรลุ 

, 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหต ุ
(เช่น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7        

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8        

ตัวบ่งชีท้ี่ สมศ. ๑        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๒        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๓        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๔        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 
๑๔ 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2        

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2        

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๕        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๖        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๗        

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2        
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
(√ = บรรลุ 

, 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหต ุ
(เช่น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๘        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ๙        

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1        

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 
๑๐ 

       

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 
๑๑ 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2        

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3        

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4        
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 
๑๒ 

       

ตัวบ่งชี้ที่  สมศ. 
๑๓ 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1        

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1        

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    
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องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร.  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
(√ = บรรลุ

, 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหต ุ
(เช่น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง 

  

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 
๑๕ 

       

ตัวบ่งชี้  สมศ. 
๑๖.๑ 

       

ตัวบ่งชี้  สมศ. 
๑๖.๒ 

       

ก.พ.ร. 4.1.3        
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1      

องค์ประกอบท่ี 2      

องค์ประกอบท่ี 3      

องค์ประกอบท่ี 4      

องค์ประกอบท่ี 5      

องค์ประกอบท่ี 6      

องค์ประกอบท่ี 7      

องค์ประกอบท่ี 8      

องค์ประกอบท่ี 9      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ของทุกองค์ประกอบ 

     

ผลการประเมิน     
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ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1      

มาตรฐานที่ 2 ก      

มาตรฐานที่ 2 ข      

มาตรฐานที่ 3      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ของทุกมาตรฐาน 

     

ผลการประเมิน     

 
ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

     

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

     

3.ด้านการเงิน      

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ของทุกมุมมอง 

     

ผลการประเมิน     
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา  

     

(1) ด้านกายภาพ      

(2) ด้านวิชาการ      

(3) ด้านการเงิน      

(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 1 

     

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

     

(1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

     

(2) ด้านการวิจัย      

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

     

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 2 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของ  
ทุกมาตรฐาน 

     

ผลการประเมิน     
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ภาคผนวก ง ข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 
 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

องค์ประกอบท่ี 2 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 - -ระดับอนุปริญญา  
3 - -ระดับปริญญาตรี  
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก  
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข  
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน  
8 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก  
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
10 - -ระดับปริญญาเอก  
11 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
12 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  
13 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
14 - -ระดับอนุปริญญา  
15 - -ระดับปริญญาตรี  
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
17 - -ระดับปริญญาโท  
18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
19 - -ระดับปริญญาเอก  
20 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  
21 - -ระดับอนุปริญญา  
22 - -ระดับปริญญาตรี  
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
24 - -ระดับปริญญาโท  
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
26 - -ระดับปริญญาเอก  
27 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
28 - -ระดับอนุปริญญา  
29 - -ระดับปริญญาตรี  
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
31 - -ระดับปริญญาโท  
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
33 - -ระดับปริญญาเอก  

34 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ  TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

 

35 - -ระดับอนุปริญญา  
36 - -ระดับปริญญาตรี  
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
38 - -ระดับปริญญาโท  
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
40 - -ระดับปริญญาเอก  
41 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด  
42 - -ระดับอนุปริญญา  
43 - -ระดับปริญญาตรี  
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
45 - -ระดับปริญญาโท  
46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
47 - -ระดับปริญญาเอก  
48 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด  
49 - -ระดับอนุปริญญา  
50 - -ระดับปริญญาตรี  
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
52 - -ระดับปริญญาโท  
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
54 - -ระดับปริญญาเอก  

55 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ  TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

 

56 - -ระดับอนุปริญญา  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
57 - -ระดับปริญญาตรี  
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
59 - -ระดับปริญญาโท  
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
61 - -ระดับปริญญาเอก  

62 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

 

63 - -ระดับอนุปริญญา  
64 - -ระดับปริญญาตรี  
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
66 - -ระดับปริญญาโท  
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
68 - -ระดับปริญญาเอก  

69 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

 

70 - -ระดับอนุปริญญา  
71 - -ระดับปริญญาตรี  
72 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
73 - -ระดับปริญญาโท  
74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
75 - -ระดับปริญญาเอก  

76 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

 

77 - -ระดับอนุปริญญา  
78 - -ระดับปริญญาตรี  
79 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
80 - -ระดับปริญญาโท  
81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
82 - -ระดับปริญญาเอก  
83 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
84 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา  
85 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
86 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
87 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
88 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)  
89 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)  
90 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
91 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
92 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
93 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  
94 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
95 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
96 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

97 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

 

98 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
99 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
100 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
101 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
102 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
103 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
104 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
105 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
106 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
107 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
108 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
109 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
110 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
111 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
112 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
113 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  

114 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
115 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
116 - -ระดับอนุปริญญา  
117 - -ระดับปริญญาตรี  
118 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
119 - -ระดับปริญญาโท  
120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
121 - -ระดับปริญญาเอก  
122 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา  

123 
จ านวน  Notebook และ  Mobile Device ต่างๆ  ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้  Wi-Fi กับ
สถาบัน 

 

124 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

125 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา  อาทิ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์การศึกษา  และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

126 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  อาทิ  งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

127 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ  อาทิ ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

128 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1)  
129 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  
130 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  
131 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
132 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
133 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
134 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
135 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
136 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  

137 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

138 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  
139 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
140 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  

141 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

142 
ผลการประเมินโดย  Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

143 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

 

144 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

145 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

 

146 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

147 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

148 
ผลการประเมินโดย  Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

149 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

150 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF  
151 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  

152 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท  เอก  ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

153 
จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์  หรือบทความจากสารนิพนธ์  หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ผ่านการกลั่นกรอง  (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

 

154 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
155 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  

156 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

 

157 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

158 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท) 

 

159 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด  
160 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
161 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
162 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
163 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
164 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)  

165 
จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

 

166 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนักอื่นๆ) 

 

167 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ  สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

168 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

169 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ  ISI หรือ  Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

170 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)  
171 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด  
172 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
173 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
174 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
175 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
176 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)  
177 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
178 จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)  
179 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี  
180 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษาเดียวกัน  
181 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน  
182 - -ระดับอนุปริญญา  
183 - -ระดับปริญญาตรี  
184 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
185 - -ระดับปริญญาโท  
186 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
187 - -ระดับปริญญาเอก  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
188 จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ  
189 - -ระดับอนุปริญญา  
190 - -ระดับปริญญาตรี  
191 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
192 - -ระดับปริญญาโท  
193 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
194 - -ระดับปริญญาเอก  

195 
จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ  ที่
น้อยกว่า 3.51 

 

196 - -ระดับอนุปริญญา  
197 - -ระดับปริญญาตรี  
198 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
199 - -ระดับปริญญาโท  
200 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
201 - -ระดับปริญญาเอก  

องค์ประกอบท่ี 3 
202 

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

203 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  (จากคะแนน
เต็ม 5) 

 

204 
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

องค์ประกอบท่ี 4 
205 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
206 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย  
207 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
208 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
212 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
216 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
220 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
221 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
224 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
225 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
228 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
229 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
230 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
232 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

233 
จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
236 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

237 
จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ  สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
240 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

241 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ  สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
244 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

245 
จ านวนบทความวิจัยฯ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ  ISI หรือ  Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

 

246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
248 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

249 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  (ผลงานของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า) 

 

250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
252 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

253 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

 

254 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
256 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

257 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

 

258 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
260 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

261 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

 

262 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
264 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

265 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 

 

266 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
268 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
269 จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
270 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
271 จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
272 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
273 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  

274 
- -ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด  (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 

275 
- -ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 

องค์ประกอบท่ี 5 
276 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ  
277 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน  
278 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย  
279 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย  

องค์ประกอบท่ี 6 
280 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น  ๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

 

องค์ประกอบท่ี 7 
281 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  
282 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

องค์ประกอบท่ี 97 
283 

ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัลักษณ์  
(จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

284 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
285 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
286 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
287 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
288 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
289 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
290 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
291 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด  
292 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  

293 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น  และจุดเด่น  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
องค์ประกอบท่ี 98 

294 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด  
295 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี  
296 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร  
297 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง  
298 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุุน  
299 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ  
300 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า  
301 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน  
302 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์  
303 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู  
304 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว  
305 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม  
306 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ  
307 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
308 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  

309 
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด
ทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

310 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

311 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด(ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

312 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางท่ีก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

313 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุุนที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

314 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬท่ีก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

315 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ีก าหนด   (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

316 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด   (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

317 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

318 - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด  (ได้  
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คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

319 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวท่ีก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

320 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่ก าหนด   (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

321 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

322 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

323 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


