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คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
พ.ศ. 2562 



ค ำน ำ 
 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 “มำตรฐำนและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”  มำตรำ 48 ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำต้องจัดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในและเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภท
กำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 
  ดังนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ กำรก ำกับติดตำม และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนำอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
โดยเนื้อหำภำยในประกอบด้วย  1) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ  2) นิยำมศัพท์  3) ระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสนับสนุน และ 4) แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและน ำไปสู่กำรสร้ำงผลผลิตที่มีคุณภำพ สำมำรถ
ตอบสนองสังคมและประเทศชำติได้ต่อไป 
 
 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1  ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดัง
กล่าวคือ 

1. คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4. มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

8. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 
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10. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

11. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 1.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
สถาบันในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตาม
จุดเน้นของตนเอง 

4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
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ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ  

 
 2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ก าหนดให้ การประเมินคุณภาพภายนอก อาจ
ประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 
 
 2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561ระบุว่า 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าว พร้อมกับประเด็นต่างๆ 
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับ
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด
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การศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างสะดวก
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ 
การให้อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ 
ผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัด 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา พร้อมทั้ งจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และประเด็นอ่ืนๆ ผ่านหน่วยงานต้น
สังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 
 การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็น
ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้
เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน ก ากับติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดย
มุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู
คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณ ภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา 
ที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูประจ าการให้มี
สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 
จะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมของสังคมเป็นฐาน
ในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เรียนรู้ 
 เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกใน
อนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคง
ในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นผู้มีทักษะทางปัญญาทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence)ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับ
ตนเอง และสังคม 
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3. พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 เป็นผู้มีความรักชาติรักท้องถิ่นรู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสามี
อุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 
 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การ
สร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 
 3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่าง
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เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 2.6  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกันรวมทั้งมีพันธกิจ และบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละ
กลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก
ร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและใน
ระยะยาวการประกนัคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้
ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง
การโอนย้ายหน่วยกิต 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการ (institutional autonomy) และความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) ต่อมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือและแนะน า 
สถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับ 
หลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันเป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบันซึ่งเป็น
การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562  8 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอีก
มาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ด้านต่างๆ  

 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 

5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5  

2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธ
กิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการ
บริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูร
ณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ท้ังหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึง
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ปัจจัยส าคัญที่การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้ความส าคัญและ
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ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อม
ทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่
ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไป
จนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญ
คณะกรรมการหรือหน่วยงาน ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
 

 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา 
 
4. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดท้ายของปีการศึกษา 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นระยะอย่าง 
ต่อเนื่อง 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดไว้ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ

ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
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3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน 
หลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้ว 

6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ระดับคณะพร้อมน าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏต้อง
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นคนก้าวทัน
ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรและรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

 
ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คนซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมินโดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา 
เป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช้ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบันก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 

ของสกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของสกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเป็นดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปและมีประสบการณ์เป็น 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าหรือ 
- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน 

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ 
- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2) กรรมการ 
- กรณีเป็นอาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 

หมายเหตุ 
1. แนวทางการด าเนินงานส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการหรืองดรับนักศึกษาหรือไม่มีนักศึกษา 

มาสมัครเรียนที่ก าหนดไว้คือกรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้สกอ. 
รับทราบหากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา
ยังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีโดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานและองค์ประกอบที่เก่ียวข้องเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการเพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆต่อไปโดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพ่ือให้เกิดการ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562  12 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการ
ภายในของหลักสูตรคณะหรือสถาบันโดยรายงานผลการด า เนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการ
ด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้นและด าเนินการ
ผ่านระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัว
บ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการเพ่ือให้ ผู้
ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ คือหลักสูตรควรก าหนด
ผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพท่ีต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบโดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ต้องการมีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษาผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนดหากหลักสูตรไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไรเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(หมายเหตุ: ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อยและกรณีจะให้ 
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐบาล
ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ ์การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการสอน 
(Teaching Case Study) ทั้งนี้โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหา
และปัจจัยอ่ืนๆน ามาประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท า
ข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล หรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ  หรือเพ่ือวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและการใช้ดุจพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 

จ านวนกรณีศึกษาท่ีจะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนา“ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”ได้แบ่ง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับดังนี ้

ระดับ ค าอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยังสามารถ

ตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ทั้งยัง
สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ
จับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
อื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือ
สนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดีสามารถใช้ภาษาพูดและเขียน ได้แทบทุกเรื่องอย่าง
ถูกต้องคล่องแคล่วขึ้นรวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลายและเข้าใจความแฝงได้สามารถ
แสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์สามารถใช้ภาษาทั้ง
ในด้านสังคมการท างานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพูดและเขียนข้อความที่
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษาสามารถใช้ภาษามาตรฐาน
ได้อย่างสละสลวยถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี  สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 
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ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The 

Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการตามระดับการศึกษาดังนี้ 

 
 
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายหลักในการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้นอันเป็นผลจากการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฏี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม   

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ 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
ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้ง 3 ด้านได้แก่ผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยที่กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจาก
นอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 

การสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง กระบวนการส าคัญท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ 
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ 
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการรับรอง/การตรวจรับงานจาก
หน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และการใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
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(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ รูปแบบต่างๆ 
 

นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบ 
บริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจการตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ผลลัพธ์ของสถาบันหรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลาแนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของสถาบันตามล าดับ เวลาโดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด 
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติอาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอหากรอบเวลาสั้นต้องมี
การวัดถี่ขึ้นในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานานจึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ท าวิจัยนั้นๆและเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทยThai-Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากDในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, 
SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับ 
การใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดปรับตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของ
หน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงาน
ด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
เท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้ 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานดังรูปแบบต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre – Course Experience) 
2. การเรียนสลับการท างาน (Sandwich Course) 
3. สหกิจศึกษา (Co – Operative Education) 
4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive Apprenticeship 

Or Job Shadowing) 
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship) 
7. การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum) 
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโ ครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณ
ในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
 พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู ้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  
 พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย 
 

ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ บางครั้งอาจว่า
ด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยู่ด้วยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ 
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน บทกวี การเต้นร า การแสดง ดนตรี งาน
ประติมากรรมภาพวาด–ภาพเขียนที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น 
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สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถ
ส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็น
ในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึง 
(Access) คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน 
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์การกลาง
ระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
  
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
ที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 ประการ ดังนี้  
 1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยแผนการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้า ประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประมวลผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคละเครื่องการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับบริการ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
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 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขึ้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้ บุคคล สิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้
อาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
 
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์
หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดข้ึนนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรงหรือสามารถ
น ามาปรับใช้ได้เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ และสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่างๆได้ 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ)  
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(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548)
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
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  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5คน
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว  (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอ
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้พิจารณาว่า 
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED2013 

(UNESCO) 
- กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทางานวิจัยด้วย 

 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา 
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ สห
วิทยาการ 
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได ้
ไม่เกิน 2 คน 
 
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 

ทั้งนี ้หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
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บทที่ 3 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้

ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้หน่วยงานสนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงาน และสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

 
ตารางที่ 3.1  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ        
 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน        
 1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ        
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน        
ส านักงานอธิการบดี        
 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ม.5.2.1)        
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์

การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
       

 2.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ม.1.4)        
 2.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (ม.1.5)        
 2.5 เครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา        
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        
 2.1 ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับ        
 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ

วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
       

 2.3 คะแนนเฉลี่ยการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติ        
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม        
 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย        
 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย        
 2.3 ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีและทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ        
 2.2 การบริการสารสนเทศ        
 2.3 ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
       

 2.4 ระดับความส าเร็จการให้บริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ        
 2.5 ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการ        
 2.6 ร้อยละของการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น        
 2.7 จ านวนครั้งในการค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านัก

วิทยบริการฯ เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง)  
       

 2.8 ระดับความส าเร็จการให้บริการชุมชนที่มีคุณภาพ        
 2.9 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบบณัฑิตนักปฏิบัตติาม

เกณฑ์ของส านัก 
       

 2.10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว        
 2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่ออาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
       

 2.12 ระดับความสุขของบุคลากรในส านัก        
ส านักคอมพิวเตอร์        
 2.1 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (ม.1.7)        
 2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์        
 2.3 จ านวนบทเรียนออนไลน์        
สถาบันวิจัยและพัฒนา        
 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ม. 2.1)        
 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ม. 2.2)        
 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ม. 2.3)        
 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

ต่อชุมชน (ม. 2.4) 
       

 2.5 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ม.3.1)        
 2.6 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ม. 3.2) 
       

สถาบันภาษา        
 2.1 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ม. 1.6)        
 2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ ์        
 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อหารายได ้        
 2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ด้วยการ

เก็บคะแนนพัฒนาทักษะภาษา 
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สรุปองค์ประกอบ 
 ส านักงานอธิการบดี  
  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  7 ตัวบ่งชี้ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  5 ตัวบ่งชี้ 
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  5 ตัวบ่งชี้ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  14 ตัวบ่งชี้ 

 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  5 ตัวบ่งชี้ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  8 ตัวบ่งชี้ 

 
สถาบันภาษา 

  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน   จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
        รวมเป็น  7 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทาง
ด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี
การประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามแผน มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินความส าเร็จ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ที่สามารถน าไป
พัฒนางานของหน่วยงาน 

5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 

6. มีการประเมินการบริหารของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง คือ คะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากส านักคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะ

พิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนการประเมิน  =  
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ

จ านวนผู้ตอบท้ังหมด
 

 
*กรณีท่ีมีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมินให้หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการประเมิน 

 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของหนว่ยงาน

จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดของปีที่ประเมิน
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
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องค์ประกอบที่ 2  การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
ส านักงานอธิการบดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  : กระบวนการพัฒนาแผน (มหาวิทยาลัย 5.2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับ

มหาวิทยาลัยและก ากับติดตามให้หน่วยงานจัดท าแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ
มหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนทุกหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์การศึกษาและ  

  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ระบบ
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สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ โรงอาหาร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการด้านอาหาร สนามกีฬา ห้อง
ประชุม รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณอาคารต่าง ๆ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พอเพียงและเหมาะสมต่อความต้องการ 

- กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุลากรและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผลการประเมินทุกด้านมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ เช่น การซ่อมบ ารุง การปรับปรุงอาคาร 
การปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 2. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เช่น  จัดบริการโรงอาหาร การบริการอนามัย และ
การรักษาพยาบาล สนามกีฬา และห้องประชุม 

 3. มีระบบด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น    
ระบบน้ าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะ และการป้องกันอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ โดยผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.50  
 5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาปรับปรุงการให้บริการและใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัย 1.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษาเป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์  ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 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 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัย 1.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น กองทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

 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 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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 2.5  : เครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนิสิตนักศึกษา สามารถด าเนินการได้ทั้งภายในสถาบัน ระหว่าง
สถาบัน รวมทั้งระหว่างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทาลัยฯ ในหลายรูปแบบ หาก
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีแนว
ปฏิบัติที่ดี และการใช้เครือข่ายในการจัดการความรู้ จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถน าไป
ต่อยอด เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนงานและงบประมาณด้านการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 

 2. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาระหว่างสถาบันที่เป็นเครือข่าย 

 3. มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษร และในแต่ละปีสถาบันอาจ
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 

 4. มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมในข้อ 2 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปุรงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 6. มีการรายงานการจัดกิจกรรมให้แต่ละสถาบันทราบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ร้อยละ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

1. เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ข้อที่ 1.1 หลักสูตรปริญญาตรีมีความทันสมัย 
2. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   
3. นักศึกษาใหม่ หมายถึง ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สมัครและได้รับคัดเลือก

เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2562 เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

เกณฑ์การประเมิน    
โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

วิธีค านวณ  
1. ค านวณร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับ 
 

 จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
X 100 

จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ 
 
  2. แปลค่าร้อยละท่ีค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
X 5 

100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะวิชาชีพที่ 
   สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรม และ
เป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร (นอกเหนือจาก
บุคลากรสายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ และการดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
เกณฑ์การประเมิน   โดยแปลงค่าร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  
วิธีค านวณ 1. ค านวณร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ ตามสูตร 
 

 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
X 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
  2. แปลค่าร้อยละท่ีค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 ค่าร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
X 5 

100 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อของส านัก 
 2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ โดยเข้าร่วม 
อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ลาศึกษาต่อในปีการศึกษานั้น 
 3. ไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปีการศึกษานั้นก็ตาม 
 4. สามารถนับรวมการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการ หรือวิชาชีพที่จัดโดยหน่วยงานของตนเอง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : คะแนนเฉลี่ยการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : คะแนน 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบาย :  

1. เป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3  ของมหาวิทยาลัยฯ และตามแผนยุทธศาสตร์ 2ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย   

3. บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตตามแผน
บัณฑิตนักปฏิบัติแต่ละสาขา  

4. คะแนนประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง คะแนนประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตที่ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑ์การประเมิน    

โดยแปลงค่าคะแนนของการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  

  
วิธีค านวณ  

ค านวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติของทุกหลักสูตร 
 

 คะแนนประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มหาวิทยาลัย 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด

และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4 .  ก ากับติดตามให้ มี การด า เนินงาน และประเมินความส า เร็ จตามตั วบ่ งชี้ ของแผน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7.  มีผลงานการสร้ า งแหล่ ง เรี ยนรู้หรื อชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
  

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 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 – 8 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย (มหาวิทยาลัย 4.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 
หมายเหตุ 
 ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างเป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนองค์ความรู้ 

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

6 เรื่อง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านการส่งเสริมชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีตามพระบรมราโชวาท “รู้รักสามัคคี” และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีตามพระบรมราโชวาท “รู้รักสามัคคี” และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 20 ชุมชน/
แหล่งขึ้นไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ 
 ต้องมีรายชื่อชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมให้หรือร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างเป็น
ประจักษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน 1 - 5 
ชุมชน/แหล่ง 

จ านวน 6 - 10 
ชุมชน/แหล่ง 

จ านวน 11 - 15 
ชุมชน/แหล่ง 

จ านวน 16 - 20 
ชุมชน/แหล่ง 

จ านวน 20 
ชุมชน/แหล่งขึ้นไป 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องท าการวางแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
เพ่ือคัดเลือก และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคลองกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้ใช้ ภายใน
วงเงินงบประมาณท่ีมีอยู และสามารถตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหามาวามีขอดี ขอบกพรอง หรือไม
เพียงใด หากพิจารณาพบขอบกพรอง ตองปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ 
2. มีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตรในการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
3. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดท ารายงานสรุปการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี และสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 

ปี เพื่อเสนอผู้บริหารห้องสมุดรับทราบ 
5. น ารายงานสรุปการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี และสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี มา

ปรับปรุงแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   :  การบริการสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริการสารสนเทศเป็นกิจกรรมและกระบวนการที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ และสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการรู้ดิจิทัล  และใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความต้องการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการสารสนเทศและด าเนินการตามระบบ 
2. มีการส ารวจความต้องการบริการสารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา  
3. ด าเนินการจัดบริการสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดบริการสารสนเทศ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการ 
5. มีนักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อยร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   :   ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของ 
     ผู้ใช้บริการ 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องมีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ด าเนินการจัดหามาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ถึง
ความสอดคล้องตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีผลคะแนนการประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีผลคะแนน
เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 45 - 49 ร้อยละ 50 - 54 ร้อยละ 55 - 59 ร้อยละ 60 - 64 ร้อยละ 65 - 69 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4   :   ระดับความส าเร็จการให้บริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
เป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมุ่งประเด็นไปที่เรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
2. มีระบบและกลไกการบริการสารสนเทศ 
3. มีการรายงานผลการบริการสารสนเทศแก่ผู้บริหารส านักฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง 
4. มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการสารสนเทศคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน 
5. มีการปรับปรุงคุณภาพของการจัดบริการสารสนเทศที่ได้จากการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  :   ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการ 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ ภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ หรือการใช้พ้ืนที่ของห้องสมุดเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของห้องสมุด โดยให้มีการน าสถิติปีปัจจุบัน
มาเปรียบเทียบกับข้อมูลการเข้าใช้บริการในปีที่ผ่านมาเพ่ือหาส่วนต่างที่เพ่ิมข้ึน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีผู้เข้าใช้บริการของส านักต่อวันคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562   42 

วิธีการค านวณ 
 

สถิติผู้เข้าใช้บริการปี2562 
= จ านวนผู้ใช้บริการต่อวัน  

จ านวนวันที่เปิดให้บริการจริง 
 

จ านวนผู้ใช้บริการต่อวัน 
X 100 = ร้อยละของผู้ใช้บริการต่อวัน 

 
ผลรวมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 2 ร้อยละ 3 - 4 ร้อยละ 5 - 6 ร้อยละ 7 - 8 ร้อยละ 9 - 10 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6   :   ร้อยละของการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานของห้องสมุด โดยให้มีการน าข้อมูลสถิติการยืมในปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติการยืม
ในปีที่ผ่านมาเพ่ือหาส่วนต่างที่เพ่ิมข้ึน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีผลร้อยละของการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
 

วิธีการค านวณ 
สถิติการยืมสารสนเทศปี2562 - สถิติการยืมสารสนเทศปี2561 

X 100  
สถิติการยืมสารสนเทศปี2561 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 – 1.99 ร้อยละ 2 – 2.99 ร้อยละ 3 – 3.99 ร้อยละ 4 – 4.99 ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.7   :   จ านวนครั้งในการค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัตขิองส านักวิทยบริการฯ  
    เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง) 

ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพ่ือประเมินปริมาณการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีผลการค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัตขิองส านักวิทยบริการฯ เฉลี่ยต่อวัน 600 ครั้ง 
 

วิธีการค านวณ 
สถิติการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติในปีการศึกษา 2562 

X 100  
จ านวนวันที่ให้บริการจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
400 - 449 450 - 499 500 - 549 550 - 599 600 - 649 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8   :   ระดับความส าเร็จการให้บริการชุมชนที่มีคุณภาพ 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องวัดความส าเร็จตามตัวชี้วัดในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ได้มีการด าเนินโครงการตามเป้าหมายไปแล้ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีผลคะแนนการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือหน่วยงาน
ภายนอก มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.9   :   ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบบัณฑิตนักปฏิบัติตามเกณฑ์ 
ของส านัก 

ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ห้องสมุดต้องประเมินผลการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ที่ห้องสมุดได้จัดอบรมการสืบค้น
ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้จัด
ให้แก่นักศึกษา โดยผู้ที่จัดอบรมต้องด าเนินการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการ
สืบค้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีผู้ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถผ่านการทดสอบที่ผู้จัดอบรมทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้ที่เข้า
อบรมทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 45 - 49 ร้อยละ 50 - 54 ร้อยละ 55 - 59 ร้อยละ 60 - 64 ร้อยละ 65 - 69 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.10   :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสภาพแวดล้อมของ
ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การด าเนินการเพ่ือปรับปรุงให้ห้องสมุดมีการใช้พลังงานที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป
และมีการด าเนินการลดปริมาณขยะ จึงเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่
ห้องสมุดควรด าเนินการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุดเพ่ือ
ร่วมกันวางแผนและก าหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงานประจ าปีมีการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ ากว่าปีละ 2 ครั้ง 

2. มีแผนและมาตรการก าหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรม หรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอ่ืน
ใดที่เทียบเท่าที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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3. มีแนวปฏิบัติและด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าน้ าและทรัพยากร 
4. มีแนวปฏิบัติและด าเนินการจัดการขยะโดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณขยะ  

(reduce)  
5. มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวโดยผู้บริหารห้องสมุดรวมทั้งรับฟังความเห็นจากบุคลากรและ

ผู้รับบริการและเสนอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรับทราบ 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11   :   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

พิจารณาจากระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ โดยผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเป็นผู้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจมุ่งเน้นเรื่องที่มีต่อ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์มาตรฐาน   

มีผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการจากส านักวิทยบริการฯ โดยจะความพึง
พอใจต่ออาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.70 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนการประเมิน  =  
คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ

จ านวนผู้ตอบท้ังหมด
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.12   :   ระดับความสุขของบุคลากรในส านัก 
ชนิดตัวของบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

พิจารณาจากระดับการประเมินความสุขของบุคลากรในส านักวิทยบริการฯ ซึ่งการส ารวจความสุขของ
บุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เกณฑ์มาตรฐาน   

มีผลคะแนนการประเมินความสุขของบุคลากรในส านักวิทยบริการฯ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่
น้อยกว่า 4 คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนการประเมิน  =  
คะแนนความสุขของผู้ตอบ

จ านวนผู้ตอบท้ังหมด
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2.5 – 2.9 3 – 3.4 3.5 – 3.9 4 – 4.4 4.5 ขึ้นไป 
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ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (มหาวิทยาลัย 1.7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  การแก้ไขปัญหา การ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล ( IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ  

ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังสถาบัน ในปีท่ีประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทอลเป็นภารกิจหลักของส านัก

คอมพิวเตอร์ ดังนั้นส านักคอมพิวเตอร์ควรมีร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

  

เกณฑ์การประเมิน 
โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตที่มีทักษะภาษาดิจิทัลผ่านเกณฑ์

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีสุดท้าย
× 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของจ านวนของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล

20
× 5 

 
หมายเหตุ  

นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังสถาบัน ในปีท่ีประเมิน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : จ านวนบทเรียนออนไลน์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัด

เวลาและสถานที่ด้วยบทเรียนออนไลน์ มีคุณภาพและผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
รายวิชาที่ได้จัดท าบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ น าขึ้นเผยแพร่ใน

ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม           
5 = 25 บทเรียน 
 

วิธีการค านวณ 

คะแนนที่ได้ =   
จ านวนบทเรียนออนไลน์

25
× 5 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  :  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 

การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่ จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
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 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัย 2.2) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน มหาวิทยาลัย 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวน

เงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ  

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วน 
ผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (มหาวิทยาลัย 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
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 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก ่
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 

เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4   : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
    (มหาวิทยาลัย 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีปฏิทิน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดในปีที่ประเมินที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีท่ีประเมนิ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนช้ินงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

x 5 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรอืนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของสถาบัน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  : ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
   (มหาวิทยาลัย 3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
 6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
 
หมายเหตุ 

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6 :  ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง 
  ความสัมพันธ์กับชุมชน (มหาวิทยาลัย 3.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

  สถาบันได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้
ในแผน การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนชุมชนเปา้หมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สถาบันภาษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  : การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (มหาวิทยาลัย 1.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ก่อนส าเร็จการศึกษาที่ผ่านตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังสถาบัน ในปีท่ีประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นภารกิจหลักของสถาบัน
ภาษา ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 58 ภาคปกติ) ก่อนส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

 
วิธีการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของจ านวนของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

15
× 5 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  : การให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การให้บริการวิชาการด้านภาษาเพ่ือหารายได้ เป็นภารกิจประการหนึ่งของสถาบันภาษา ดังนั้น
สถาบันภาษาควรค านึงถึงพันธกิจของหน่วยงานและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แล้วน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ประจ าปี มีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาปรับปรุง
แผนพัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

บริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการอบรม/ สัมมนา/ กิจกรรมทางด้านภาษาแก่บุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย แบบมีรายได้  
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือ

หารายได้ 
2. มีการน าผลการส ารวจความต้องการตามข้อที่ 1 มาก าหนดแผนการด าเนินงาน การให้บริการ

วิชาการ รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
3. มีการด าเนินงานตามแผนฯ และมีการก ากับติดตามการให้บริการวิชาการ 
4. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการและประเมินความส าเร็จของการด าเนินการ 
5. มีการน าผลส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ด้วยการเก็บคะแนน

พัฒนาทักษะภาษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถาบันภาษา การเก็บ
สะสมคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นช่องทางหนึ่งในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเพ่ือจบการศึกษา 
โดยนักศึกษาจะต้องสะสมคะแนนอย่างน้อย 150 คะแนน จึงจะมีผลผ่านเกณฑ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษและขอ
จบการศึกษาได้ ดังนั้นสถาบันภาษาควรมีปริมาณของนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษด้วย
การเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามสูตร 

 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
× 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =   
ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาภาษาอังกฤษ

30
× 5 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์ ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ    
 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน กระบวนการ 6 ข้อ 6  ข้อ 
 1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 3.51 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน    
ส านักงานอธิการบดี    
 2.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ม.5.2.1) กระบวนการ 5 ข้อ 5 ข้อ 
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ปัจจัยน าเข้า 5 ข้อ 4 ข้อ 

 2.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ม.1.4) กระบวนการ 6 ข้อ 6 ข้อ 
 2.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ม.1.5) กระบวนการ 6 ข้อ 6 ข้อ 
 2.5 เครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา กระบวนการ 6 ข้อ 5 ข้อ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
 2.1 ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับ ร้อยละ ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 
 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 

 2.3 คะแนนเฉลี่ยการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติ คะแนน 5 คะแนน 3.75 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม    
 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

(ม.4.1) 
กระบวนการ 8 ข้อ 6 ข้อ 

 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ม.4.2) ผลลัพธ์ 6 เรื่อง 4 เรื่อง 
 2.3 ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีและทัศนคติที่

ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ผลลัพธ์ 20 ชุมชน/

แหล่ง 
15 ชุมชน/

แหล่ง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการ 5 ข้อ 4 ข้อ 
 2.2 การบริการสารสนเทศ กระบวนการ 5 ข้อ 5 ข้อ 
 2.3 ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

 2.4 ระดับความส าเร็จการให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ กระบวนการ 5 ข้อ 4 ข้อ 
 2.5 ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการ ผลลัพธ์ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 
 2.6 ร้อยละของการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น ผลลัพธ์ เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 
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 2.7 จ านวนครั้งในการค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ
ส านักวิทยบริการฯ เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง)  

ผลลัพธ์ 600 ครั้ง/วัน 500 ครั้ง/วัน 

 2.8 ระดับความส าเร็จการให้บริการชุมชนที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

 2.9 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบบัณฑิตนัก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของส านัก 

ผลลัพธ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 2.10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว กระบวนการ 5 ข้อ 5 ข้อ 
 2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่ออาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ ไม่น้อยกว่า 

3.70 คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

3.70 คะแนน 
 2.12 ระดับความสุขของบุคลากรในส านัก ผลลัพธ์ ไม่น้อยกว่า  

4 คะแนน 
ไม่น้อยกว่า  
4 คะแนน 

ส านักคอมพิวเตอร์    
 2.1 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (ม.1.7) กระบวนการ 5 ข้อ 4 ข้อ 
 2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลผ่านเกณฑ์ ผลลัพธ์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 
 2.3 จ านวนบทเรียนออนไลน์ ผลลัพธ์ 25 บทเรียน 15 บทเรียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา    
 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

(ม. 2.1) 
กระบวนการ 7 ข้อ 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ม. 2.2) ปัจจัยน าเข้า 60,000 บาท 
(วิทย์และทคโนโลยี) 

60,000 บาท 

50,000 บาท 
(วิทย์สุขภาพ) 

50,000 บาท 

25,000 บาท 
(มนุษย์และสังคม) 

25,000 บาท 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
(ม. 2.3) 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 30 
(วิทย์และทคโนโลยี) 

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 
(วิทย์สุขภาพ) 

ร้อยละ 20 

ร้อยละ 20 
(มนุษย์และสังคม) 

ร้อยละ 20 

 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน (ม. 2.4) 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 

 2.5 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน (ม.3.1) 

กระบวนการ 6 ข้อ 4 ข้อ 

 2.6 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ม. 3.2) 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 
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สถาบันภาษา    
 2.1 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

(ม. 1.6) 
กระบวนการ 5 ข้อ  4 ข้อ 

 2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ผลลัพธ์ ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 
 2.3 การให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ กระบวนการ 5 ข้อ 5 ข้อ 
 2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

ด้วยการเก็บคะแนนพัฒนาทักษะภาษา 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 30 ร้อยละ 15 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 
กฎกระทรวง การประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ง 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
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