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  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบันฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2557
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  จึงได้ก าหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่
เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดม 
ศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น 
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บทท่ี 1  การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1.1 ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ า เป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ
ปัจจัย ดังกล่าวคือ  

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน  
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษา  

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้  
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป  

5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ การศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
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8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิต ในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
ระบบ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ  

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน 
เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆก าหนดขึ้น 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  

3. เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ  
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง  

4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ 
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน  

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา  
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  

6. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  

 
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย“ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  

 
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้ างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย 
ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบทท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถ
สร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผล
เชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้
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นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควร
น าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไข
ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  

จากกรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ดั งกล่ าว  กระทรวงศึ กษาธิการได้มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี         
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้  

กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี  

กลุ่ม ง สถำบันที่ เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับ              
ปริญญำเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น า การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรง
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ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพ ให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่ มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้าง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ”  

 
2.3 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคน 
ไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ  

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ได้จัดท ามำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาและมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
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2.4 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)              
ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 
2545 ซึ่ งส านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบั ติ มาอย่ างต่อ เนื่ อง ต่ อมาในปี  2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 
1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง 

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้ เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน ( institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability)  

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
 3.1.1 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเ พ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจาก
การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้  
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1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ  ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบันเป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ  
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ  

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็น 
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน  

 
 3.1.2 มำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ  

มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ
ราชการตาม มิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป็นต้น  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้  
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผล
การ ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 
คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือ
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สถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ 
ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5  

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น  คะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละ
ตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ  สภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย 
(3) พันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้าน
อ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการ ได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 
ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบ
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้ เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง เดียวกันกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการ ดังกล่าวด้วย  

 
3.1.3 กลไกกำรประกันคุณภำพ  
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่
จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือ
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ก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งาน ร่วมกันได้ในทุกระดับ  

 
 3.1.4 ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ  

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 
4. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์ การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ            
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี             
ความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว 
และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้ เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน 
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ



14 
 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
 

 
 

แผนภำพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 

5. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้ งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
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แผนภำพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 

จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด าเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใช้สังคม 
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บทท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม  
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่
รอบท่ีสี่ (2558 - 2562)  

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุก
ปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันในรอบ
แรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดย
ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อน ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร จัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์
การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่
เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่          
จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ  

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก
โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการ
ก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา โดย เฉพาะระดับปริญ ญ าเอกตามนิ ยามที่ ก าหนดในประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

 
2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)  

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติม ในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัว  บ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย 
(process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4             
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ 
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการมาตรฐานด้านการ ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควร
มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ 
โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม  

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท าผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ  
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษามี
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ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน 
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อ
เจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็น
ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น 
ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการ
พิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
3. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2561)  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน  
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  
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A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้  
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่  
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ  

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ  
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน  
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน
ในปีการศึกษาถัดไป  

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติ การประจ าปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี  
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ  
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน  

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา 

เป็นดังนี้  
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน  
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้  
1. ประธานกรรมการ  
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  
- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ  
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- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  
2. กรรมการ  
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 

2 ปี  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ  

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

บทท่ี 3 นิยามศัพท์ 

 

 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge ) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการท างาน งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.
วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 
ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 
 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่ 
  (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
   (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
  (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
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  (5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด  
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้”ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วนลุ่มลึกและครบถ้วนมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
 กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย 
 
 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
 กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 
 อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยที่กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกจากสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25  
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
  ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 กำรวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์ เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่ม
ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิต
กรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
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(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ รูปแบบต่างๆ 
   
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 
 ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างใน
การท าวิจัยนั้นๆและเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scmimagojr.com) หรือฐานข้อมูลISI  
Web of Science (Science CitationIndex Expend, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index  ) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน 
ซึ่งต้องมีการก าหนดปรับตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
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ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนการด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  
 กลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นทุกอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร 
 พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ (Interdisciplinary) หมายถึงการใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรูอ้งค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกินอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  
 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์
ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี) 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรพหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา 
: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549) 
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 พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกัน กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนิน
อยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2554เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2554) 
 หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์การกลาง
ระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวางกล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 ประการ ดังนี้  
 1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยแผนการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประมวลผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  
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 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคละเครื่องการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ึนตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นก าเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอ่ืนๆ  
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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 อำจำรย์ หมายถึง คณาจารย์ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 
 อำจำรย์ประจ ำ หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานทีร่ับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน(มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ)  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548)
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า ด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี สัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือนในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมินดังนี ้
 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้  
 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 
คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
วิทยาการได้ อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ ได้ประจ าอยู่แล้ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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ตำรำงสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่หน่วยงำนต้องด ำเนินกำร 
 

องค์ประกอบ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถำบัน
ภำษำ 

ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งช้ีที่  1.1 
กระบวนการพัฒนา
แผน 

       

ตัวบ่งช้ีที่  1.2 
ระบบการบริหาร งาน
ภายใน 

       

ตัวบ่งช้ีที่  1.3 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  1.4 
การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

       

ตัวบ่งช้ีที่  1.5 
ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

       

ตัวบ่งช้ีที่  1.6 
การบริหารการจัดการ
ความรู้ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  1.7 
ระบบประกันคุณภาพ        

องค์ประกอบท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรี ย น รู้  สิ่ ง อ า น ว ย
ความสะดวก อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
กิ จ ก รรม นั ก ศึ กษ า
ระดับปริญญาตรี 
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องค์ประกอบ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถำบัน
ภำษำ 

ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพนักศึกษา 

       

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ระบบและกลไกการ
บริห ารและพัฒ นา
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

       

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ระบบและกลไกการ
รับนักศึกษา 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
(ปริญญาตรี) ร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ ไ ด้ ง า น ท า ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี
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องค์ประกอบ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถำบัน
ภำษำ 

ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท - 
ปริญญาเอกที่ ได้ รับ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
ร้อยละของบุคลากรที่
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ความรู้  และทั กษะ
วิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 

       

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ระบบและกลไกการ
ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 
อุ ปก รณ์ การศึ กษ า
และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
บริการชุมชน 
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องค์ประกอบ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถำบัน
ภำษำ 

ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
การส่งเสริมสืบสาน
และสนับสนุ นด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
ก า ร พั ฒ น า
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาในด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

       

สถำบันภำษำ 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของสถาบัน
ภาษา 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
การให้บริการวิชาการ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
กระบวนการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางภาษา
ด้วยตนเอง 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบ 
ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

ส ำนักวิทย
บริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สถำบัน
ภำษำ 

ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษ 

       

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1 
ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่ อการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.2 
ร้อยละของเส้นทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ครอบคลุมไปถึงทุก
ค ณ ะ แ ล ะ ทุ ก
หน่วยงาน 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.3 
ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการต่อส านัก
คอมพิวเตอร์ 

       

ตัวบ่งช้ีที่  2.4 
ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม
พ ร้ อ ม ก า ร ใ ช้ ง า น
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1  กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มำตรฐำน : 
 1. หน่วยงานมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
 2. หน่วยงานมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานลงไปสู่หน่วยงานทุกระดับ 
 3. หน่วยงานมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน 
 4. หน่วยงานจัดท าตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. หน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 6. หน่วยงานมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ    
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 7. หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนยุทธศา สตร์           
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 8. หน่วยงานมีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7-8 ข้อ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ระบบกำรบริหำรงำนภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ระบบและกลไกใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ หากหน่วยงานมีระบบ กลไก ตลอดจนติดตามการด าเนินงานแล้วน าผลมาปรับปรุง
การด าเนินงานตามภารกิจอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้หน่วยงานนั้นๆประสบผลส าเร็จได้ 
เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. หน่วยงานมีระบบและกลไกในการด าเนินกิจกรรม 
 2. หน่วยงานมีระบบและกลไกการติดตามการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 
 3. หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารหรือสถาบัน 
 4. หน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินการตามภารกิจ 
 5. หน่วยงานมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจ 
 6. ผู้บริหารของหน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยค านึ งถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
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เกณฑ์มำตรฐำน : 
 1. มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 
 2. มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารหรือระบบสารสนเทศ 
 3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 5. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน 
นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 
เกณฑ์มำตรฐำน :  
 1. มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีการน าผลจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4. มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 6. มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 และ 5 มาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการ
เกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
เกณฑ์มำตรฐำน : 
 1. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ตามบริบทของหน่วยงาน 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 2 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจนมีระดับความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 1 ด้าน 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและรายงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน 
 2. มีการก าหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 
 3. มีการแบ่ งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 1.7  ระบบประกันคุณภำพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมรการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลิตผลทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาของหน่วยงาน 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน 
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 1)การควบคุมติดตาม
การด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย  3) มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
 5. มีผลรวมของคะแนนการประกันคุณภาพสูงข้ึน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 
 
 
 
 
 



41 
 

องค์ประกอบที่ 2  กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  สิ่ งสนับสนุนกำรเรียนรู้  สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์ กำรศึกษำและ

 สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการบริการด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องการบริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย ระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา  เช่น ประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ โรงอาหาร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการด้าน
อาหาร สนามกีฬา ห้องประชุม รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณอาคารต่าง ๆ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พอเพียงและเหมาะสมต่อความต้องการ 
- กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา บุลากร             

และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผลการประเมินทุกด้านมีผลการด าเนินงานไม้น้อยกว่า 3.50 คะแนน 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ เช่น การซ่อมบ ารุง การปรับปรุงอาคาร น้ า 
ไฟ การปรับปรุงอาคาร การปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
 2. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น  จัดบริการโรงอาหาร การบริการอนามัย และ
การรักษาพยาบาล การจัดการด้านอาหาร สนามกีฬา และห้องประชุม 
 3. มีระบบด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น    
ระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะ และการป้องกันอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ โดยผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.50  
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 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาปรับปรุงการให้บริการและใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ได้มาตรฐาน
ตามกรอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 5 ประเภท คือ  
 - กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. กิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถาบัน 
 4. มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมในข้อ 2, 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความต้องการของนักศึกษา 
 6. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น กองทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 -3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งผลให้การ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและน าความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนิสิตนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ทั้งภายใน
สถาบัน ระหว่างสถาบัน รวมทั้งระหว่างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทาลัยฯ ในหลาย
รูปแบบ หากด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 
และมีแนวปฏิบัติที่ดี และการใช้เครือข่ายในการจัดการความรู้ จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
สามารถน าไปต่อยอด เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันระดับประเทศ 
ภูมิภาคและนานาชาติ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนงานและงบประมาณด้านการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 
 2. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาระหว่างสถาบันที่เป็น
เครือข่าย 
 3. มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษร และในแต่ละปีสถาบันอาจ
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 
 4. มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมในข้อ 2 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปุรงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต่อไป 
 6. มีการรายงานการจัดกิจกรรมให้แต่ละสถาบันทราบ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กำรเก็บข้อมูล  ปีปฏิทิน 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท า

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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ร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร
ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามา
จัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดย
มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
คณะ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยระบบรับตรง ตาม
นโยบายและความต้องการของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ที่มีการวางระบบและกลไกการรับนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการรับนักศึกษาท่ีผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 3. มีการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการรับนักศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยต้อง
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. มีการรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาต่อหน่วยงาน/ ผู้เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง
ระบบการคัดเลือกนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 
5ข้อ 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 : (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ
   ภำยใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้: บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
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สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 

  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 2. แปลค่าร้อยละท่ีค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  =   
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
แปลงค่าร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 

0 - 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 100 
หมำยเหตุ: จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  คะแนน 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  
 1. เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2. วัตถุประสงค์เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
แนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถึงผลที่ได้จากการที่นักศึกษารับบริการจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่แสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น  
 4. ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
 

เกณฑ์กำรประเมิน: ค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากคะแนนเต็ม 5 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   X 5 
100 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 – 4.00 4.01 – 4.50 4.51 – 5.00 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4    ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท – ปริญญำเอก 
   ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
กำรเก็บข้อมูล  ปีปฏิทิน 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การศึกษาในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอกจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 
วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
เกณฑ์กำรประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ40 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 
                  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
40 

X 5 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำรดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน  30 วันนั บแต่ วันที่ ออกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อยู่ ใน  Beall’s list)ห รือตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้  
 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 



52 
 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมำยเหตุ  
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
   กำรปฏิบัติงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้
บุคลากร (นอกเหนือจากบุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ และ
การดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
เกณฑ์กำรประเมิน:  โดยแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   

วิธีค ำนวณ :  1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
 
 
 
   

  2. แปลค่าร้อยละท่ีค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อของส านัก 
 2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ โดยเข้าร่วม 
     อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้น 
 3. ไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม 
 4. สามารถนับรวมการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการ หรือวิชาชีพที่จัดโดยหน่วยงานของตนเอง 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
                      จ านวนบุคลากรทั้งหมด X 100 

ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
100 X 5 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ  

และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ เทคโนโลยี   สิ่ง
อ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุน
เหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องคือ 
- ระบบการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จัดท าการประเมินเพ่ือให้ทราบผลการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยพิจารณาในภาพรวมของผล
การด าเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกณฑ์มำตรฐำน : 
 1. มีระบบและกลไกการสนับสนุนทรัพยากรทางด้านกายภาพ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห้องสมุด 
 2. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการภายในห้องสมุด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ 
 4. มีการบริการด้านกายภาพที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่าง
น้อย ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องโสตทัศนศึกษา และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
 5. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร อย่างน้อยในด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Wifi) 
 6. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 
 7. น าผลการประเมินในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงการจัดบริการด้านกายภาพ 
และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นมาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งต้องจัดการทรัยพากรสารสนเทศเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการค้นหาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการอันจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุ้มค่าและพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นอกจากการจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
สารสนเทศแล้วการน าสารสนเทศสู่ผู้ใช้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดก็เป็นเป้าหมายส าคัญรวมทั้งการพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมี
ความรู้และทักษะในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองห้องสมุดจึงต้องมุ่งเน้น
ให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพเน้นการให้บริการเชิงรุกและการ
ด าเนินงานที่สะดวกรวดเร็วโดยมีเป้าหมายที่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการด าเนินการด้านบริการ 
 2. มีกิจรรมด้านบริการไม่น้อยกว่า 3 ด้าน 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจด้านบริการไม่น้อยกว่า 3.51  
 4. มีการประเมินแผนงานการด าเนินการด้านบริการ 
 5. มีการน าผลมาปรับปรุงแผนการด้านบริการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 2.3 : กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้: กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงกิจกรรมที่
ห้องสมุดจัดเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการเช่นการแนะน าการใช้ห้องสมุดการน าชม
ห้องสมุดการสาธิตการอบรมและการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใฝ่
เรียนตลอดชีวิต  เป็นต้น 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51  
 4. มีการประเมินแผนงานการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 5. มีการน าผลมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  กำรจัดกิจกรรมบริกำรชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนประเทศชาติและนานาชาติโดย
ค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชนหมายถึงกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือ
เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเช่นการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่การจัดสัมมนา
การบรรยายทางวิชาการการเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรอาจารย์พิเศษเป็นต้น 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการด าเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
 2. มีกิจรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51  
 4. มีการประเมินแผนงานการด าเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
 5. มีการน าผลมาปรับปรุงแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
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เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 
 
 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  กำรส่งเสริมสืบสำนและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ
สังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน
เพ่ือให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 2. มีการด าเนินงานตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอก 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ
พัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษา
และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2. มีการส ารวจด้านความปลอดภัยของสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรี 
 3. ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 4. มีการจัดพ้ืนที่ทางกิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร หรือบุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วม 
 5. มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นที่ 1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำในด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ในการจัดการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาในด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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สถำบันภำษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1    ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของสถำบันภำษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  คะแนน 
กำรเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจาก
คะแนนเต็ม 5.00) ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา ซึ่งส ารวจความพึงพอใจอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านบริการของสถาบัน ซึ่งหมายรวมถึง การอบรม การทดสอบ การให้บริการห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น  

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่/ สิ่งอ านวยความสะดวก 
กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมิน 

 

วิธีกำรค ำนวณ: 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถาบันภาษา

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยที่สุด 

0.00 – 1.50 
น้อย 

1.51 – 2.50 
ปานกลาง 

2.51 – 3.50 
ดี 

3.51 – 4.50 
ดีมาก 

4.51 – 5.00 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  กำรให้บริกำรวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การให้บริการวิชาการด้านภาษาเป็นภารกิจประการหนึ่งของสถาบันภาษา ดังนั้น
สถาบันภาษาควรค านึงถึงพันธกิจของหน่วยงานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แล้วน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปี มีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาปรับปรุงแผนพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการอบรม/ สัมมนา/ กิจกรรมทางด้านภาษาแก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ 
2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนดแผนการด าเนินงาน การให้บริการ

วิชาการ รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับติดตามการให้บริการวิชาการ 
4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการและประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนของครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือพิจารณา 
5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  กระบวนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงภำษำด้วยตนเอง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันภาษามีภารกิจที่ส าคัญในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษา 
ดังนั้นสถาบันภาษาควรค านึงถึงปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เพียงพอและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะภาษาด้วยตนเองของบุคลาการภายในและภายนอก 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนดแผนการด าเนินงาน การให้บริการศูนย์
การเรียนรู้ รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับติดตามการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และประเมินความส าเร็จของ

การด าเนินการตามแผนของครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
สถาบันเพื่อพิจารณา 

5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
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. การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การให้บริการยืม -คืนทรัพยากรต่างๆ ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หนังสือ ซีดี/ ดีวีดีฝึกภาษา สื่อสิ่งพิมพ์ เกมส์ฝึกทักษะทางภาษา เป็นต้น 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  คะแนน 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาเป็นภารกิจหลักของ
สถาบันภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีการประเมินจ านวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่รวมอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่รวมพนักงานขับรถ แม่บ้าน คนงาน และลูกจ้างชั่วคราว 

เกณฑ์การผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับการให้คะแนนของ
มหาวิทยาลัยโดยระดับที่ผ่านเกณฑ์ส าหรับอาจารย์คือได้คะแนนในการสอบผ่านโปรแกรม ELLIS ตั้งแต่ระดับ 8 
ขึ้นไป และส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคือได้คะแนนในการสอบผ่านโปรแกรม ELLIS ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป 
จากทั้งหมด 12 ระดับ 
เกณฑ์กำรประเมิน: 

โดยแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึน้ไป 
วิธีกำรค ำนวณ: 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 
จ านวนของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

จ านวนของบุคลากรที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาองักฤษ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =ร้อยละของจ านวนของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

70
× 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ร้อยละของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  คะแนน 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาเป็นภารกิจหลักของสถาบันภาษา ดังนั้น
สถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย ภาคปกติ 
ในปีที่ประเมิน 

นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่สถาบันภาษาก าหนด 

เกณฑ์การผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง มีผลการทดสอบด้วยโปรแกรม 
ELLIS ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป (ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป 
และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป) จากทั้งหมด 12 ระดับ 
เกณฑ์กำรประเมิน: 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
วิธีกำรค ำนวณ: 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 
 

จ านวนของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

จ านวนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของจ านวนของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

30
× 5 
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ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน  
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่าง
น้อย  1 ระบบ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ร้อยละของเส้นทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและ 
   ทุกหน่วยงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้: ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน
หมายถึง เส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย  (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) 
ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัยยกเว้นอาคารที่ก าลังก่อสร้างหรือก าลังปรับปรุง 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาโดยมีเส้นทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงานหมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง
แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
ร้อยละเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมการใช้งาน 

=  จ านวนอาคารที่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

จ านวนอาคารทั้งหมด
 × 100 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง คือ คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ  
เกณฑ์มำตรฐำน  : 

มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากส านักคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนนการประเมิน=  
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ

จ านวนผู้ตอบทั้งหมด
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 3.50 – 3.99 4.00 ขึ้นไป 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  กำรเตรียมควำมพร้อมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการใช้ระบบ
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทางด้านใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษาพ้ืนฐาน เช่น ระบบ
การยืนยันตัวบุคคล ระบบส่งเสริมงานทะเบียนวัดผล ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด 
3. มีการประเมินความพึงใจในการด าเนินงาน 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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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บทท่ี 5 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มี
การด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวของ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ
หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุง
พัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
ระดับส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์
มำตรฐำน สน

อ.
 

วิจ
ัย 

สส
ว.

 

วิท
ย

บร
ิกำ

ร 

ศิล
ปะ

 

สถ
ำบ

ัน
ภำ

ษำ
 

ส ำ
นัก

คอ
ม 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำร 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

1.2 ระบบกำรบริหำรงำนภำยใน ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

1.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

1.4 กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

1.6 กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

1.7 ระบบประกันคุณภำพ ข้อ 3 3 3 3 3 3 3 

องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อุปกรณ์กำรศึกษำ
และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ข้อ 3       

2.2 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี ข้อ 4       
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องค์ประกอบ เกณฑ์
มำตรฐำน สน

อ.
 

วิจ
ัย 

สส
ว.

 

วิท
ย

บร
ิกำ

ร 

ศิล
ปะ

 

สถ
ำบ

ัน
ภำ

ษำ
 

ส ำ
นัก

คอ
ม 

2.3 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี ข้อ 4       

2.4 เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพนักศึกษำ ข้อ 4       

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ข้อ  4      

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ค่ำเฉลี่ย  3      

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ค่ำเฉลี่ย  3      

2.4 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ข้อ  4      

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

2.1 ระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำ ข้อ   3     

2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

ค่ำเฉลี่ย   
ร้อยละ

70 
    

2.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ค่ำเฉลี่ย   3.51     

2.4 ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท – 
ปริญญำเอก ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่ำเฉลี่ย   
ร้อยละ 

20  
    

2.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพที่
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 

ค่ำเฉลี่ย   
ร้อยละ

70 
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องค์ประกอบ เกณฑ์
มำตรฐำน สน
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ส ำ
นัก

คอ
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.1 ระบบและกลไกกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
อุปกรณ์กำรศึกษำและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ข้อ    3    

2.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ข้อ    3    

2.3 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรู้ ข้อ    3    

2.4 กำรจัดกิจกรรมบริกำรชุมชน ข้อ    3    

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ     4   

2.2 กำรส่งเสริมสืบสำนและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ     3   

2.3 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ     3   

2.4 กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำในด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ     4   

สถำบันภำษำ 
2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของสถำบัน
ภำษำ 

ค่ำเฉลี่ย      3.50  

2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำร ข้อ      3  

2.3 กระบวนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงภำษำด้วยตนเอง ข้อ      3  
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2.4 ร้อยละของบุคลำกำรที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

ค่ำเฉลี่ย      
ร้อยละ 

60 
 

2.5 ร้อยละของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

ค่ำเฉลี่ย      
ร้อยละ 

25 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

2.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ข้อ       3 

2.2 ร้อยละของเส้นทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะ
และทุกหน่วยงำน 

ค่ำเฉลี่ย       
ร้อยละ 

60 

2.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อส ำนักคอมพิวเตอร์ ค่ำเฉลี่ย       3.50 

2.4 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย 

ข้อ       3 

รวม         
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