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ตามที่มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยหน่วยงานประกัน

คุณภาพการศึกษาไดจ้ดัใหม้กีารตรวจประเมนิผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ใน 3 ระดบั คือ ระดบัโปรแกรมวชิา ระดบัคณะ/ ส านกั/ 

สถาบนั และระดบัมหาวิทยาลยั ในช่วงเดือน มถิุนายน – สิงหาคม         

ที่ผ่านมา เพื่อสรา้งความม ัน่ใจไดว้่ากระบวนการรวมถงึการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลยัจะท าใหเ้กิดผลลพัธท์ี่มีคุณภาพตรงตามที่ก าหนด 

โดยในการประเมนิคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2556 นี้  มหาวทิยาลยัฯ 

ยงัคงใชรู้ปแบบ NPRU QA Model ในการตรวจประเมนิ ซึ่งเป็นการ

ตรวจประเมนิที่มกีารใชผู้ต้รวจประเมนิชุดเดียวกนั ตรวจประเมนิใน

ตวัชี้ วดั หรือองค์ประกอบเดียวกนั ในทุกหน่วยงาน เพี่อใหผ้ลการ

ตรวจประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกนัท ัง้หมด ผลการประเมินในทุก

ระดบั สามารถติดตามไดภ้ายในเลม่ค่ะ 

ส าหรบัตวับ่งชี้ ในการประเมินคุณภาพภายในซึ่งทางส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพ้ฒันาขึ้นใหม่ และยงัไม่ได ้

ประกาศ ใช ้อ ย่ า ง เ ป็ นทางกา ร  (ณ ว ันที่  25 กันยายน  2557)                  

ทางมหาวทิยาลยัจึงมเีพียง (ร่าง) ตวับ่งชี้ เท่าน ัน้ ในฉบบันี้จะไดน้ าเสนอ 

(ร่าง) ตวับ่งชี้ในระดบัคณะ และระดบัมหาวทิยาลยั ต่อจากฉบบัที่แลว้ค่ะ 

โดยเกณฑก์ารประเมนิในระดบัคณะ เป็นตวับ่งชี้ที่ประเมนิการ

ด าเนินการของคณะวิชา เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของ  

แต่ละหลกัสูตรที่คณะดูแล จะพจิารณาเฉพาะองคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยครอบคลุมดา้นกิจกรรมนักศึกษา การใหบ้ริการทางวิชาการ         

การวจิยั การท านุบ  ารุงศิลปะและวฒันธรรม และการประกนัคุณภาพ  

และในระดบัมหาวิทยาลยั เป็นการประกนัคุณภาพในระดบั

สถาบนั พจิารณาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ดงันี้ 

1.มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการศึกษา 

ประกอบดว้ย  ดา้นกายภาพ  ดา้นวชิาการ  ดา้นการเงนิ และดา้นการ

บริหารจดัการ  

2.มาตรฐานด ้านการด าเ นินการตามภารกิจของสถาบัน 

ประกอบดว้ย  ดา้นการผลติบณัฑิต  ดา้นการวจิยั  ดา้นการใหบ้ริการ

ทางวชิาการแก่สงัคม  และดา้นการท านุบ  ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

 

 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ในรอบปีการศึกษา  

2556 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สวุมิล เรืองศรี 
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LLooggoo  SSllooggaann  

โดย รองศาสตราจารยช์ยัเลศิ  ปรสิุทธกลุโดย รองศาสตราจารยช์ยัเลศิ  ปรสิุทธกลุ  

ผูอ้ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศผูอ้ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 เมื่ อฉบ ับที่ แล ว้ ได ้เ ขียนบทความ เ รื่ อ ง  “หล ัก  10 ประการ ในการท า                     

SAR ใหป้ระสบผลส าเร็จ” และต่อทา้ยว่าจะเขยีนบทความเรื่อง “Logo Slogan” วนันี้ท  าตาม

สญัญาครบั ขอบคุณ ผศ.ดร.สุวิมล  เรืองศรี ผูช่้วยอธิการบดี ที่ติดตามทวงถามบทความ           

จงึรีบเขยีนใหแ้ละถอืโอกาสนี้รายงานความคืบหนา้การตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ของส านกัวทิยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันี้ 

          การรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) แต่วนัที่ 1 มถินุายน  2556  ถงึวนัที่ 31 พฤษภาคม 2557 จ านวน 4  องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ องคป์ระกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และองคป์ระกอบที่ 11 เอกลกัษณ์ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานการ

ประเมนิตนเอง (SAR) ครัง้นี้  ไดผ้่านการกล ัน่กรองการตรวจทานทบทวนตน้ฉบบั เพื่อหาขอ้บกพร่อง บุคลากรร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

จนกระท ัง่รายงานการประเมนิผลตนเอง (SAR) ส  าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ภายใต ้คติพจนก์ารท างาน (Slogan) ที่ใชย้ึดถอืเป็นวฒันธรรม          

การท างาน คือ “ตกผลึกร่วมกนั สรา้งสรรคบ์ริการ สบืสานงานวิจยั ประยุกตใ์ชไ้อซีที ” ดงันัน้เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน มาประเมนิจริงเมือ่วนัที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ผลการประเมนิได ้5 คะแนนเต็ม ระดบัดีมาก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั 

นบัว่าเป็นความส าเร็จอกีครัง้หนึ่ง ความส าเร็จครัง้นี้  ส  านกัวทิยบริการฯยงัคงยึดหลกั 10 ประการ เช่นเดิม แต่ส านกัวทิยบริการฯ มหีนา้ที่

หลกัคือการใหบ้ริการดา้นสารสนเทศจงึเพิม่กระบวนการในการประเมนิตนเองอกี คือ   

1. มีนโยบายคุณภาพและมาตรการการประกนัคุณภาพการปฏิบตัิงาน (คือรบัรองมาตรฐานการใหบ้ริการ) นัน่เอง นโยบาย

คุณภาพ ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารส านกัวิทยบริการ ฯ  และคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ร่วมรบัผดิชอบต่อระบบการประกนัคุณภาพการ

ปฏบิตัิงาน 2) บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมและมคีวามรบัผดิชอบต่อคุณภาพในการบริการของส านกัวทิยบริการ ฯ  และปฏบิตัิตามระเบยีบ

ปฏบิตัิที่ประกาศใชใ้นทุกกระบวนการที่มผีลกระทบต่อระบบคุณภาพของการบริการอย่างเคร่งครดั  3) การปฏบิตัิงานของทุกงานเป็นไป

ตามกระบวนการและจะไดร้บัการจดัเก็บรกัษา ทบทวนปรบัปรุงใหท้นัสมยัมปีระสทิธิภาพอยู่เสมอ  4) ใหค้วามรูบุ้คลากรทุกคนอย่าง

ต่อเนื่องเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการปฏบิตัิงานและปฏบิตัิตามนโยบายคุณภาพส าหรบัมาตรการการประกนัคุณภาพการปฏิบตัิงาน 

ไดแ้ก่ 1) บุคลากรทุกคนเขา้ใจในมาตรการการประกนัคุณภาพการปฏบิตัิงาน 2) จดัประชมุ อบรม สมัมนาบุคลากรทุกระดบัใหต้ระหนกัถงึ

ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการปฏบิตัิงานใหรู้แ้ละเขา้ใจระบบ กระบวนการแต่ละข ัน้ตอนของการด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพ

การปฏิบตัิงาน 3) ทุกหน่วยจดัท าคู่มอืการประกนัคุณภาพการปฏบิตัิงาน หรือคู่มอืการปฏบิตัิงาน และตอ้งปรบัปรุงทบทวนใหท้นัสมยั 

อย่างนอ้ยทุกสองปีงบประมาณ 4) เร่งรดั สนบัสนุน ด าเนินการปรบัปรุงระบบ กลไกการด าเนินงานภายในหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบและดชันีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) กพร. และแผนยุทธศาสตรข์องส านกัวิทยบริการฯ           

5) ก าหนดวิธีการตรวจสอบ การประเมนิคุณภาพ และด าเนินการประเมนิตามข ัน้ตอนที่ส  านกัวิทยบริการฯ ก าหนดและสอดคลอ้งกบั

นโยบายของมหาวทิยาลยั 6) พฒันาการควบคุมคุณภาพการปฏบิตัิงาน เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิส  าหรบับุคลากรและหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
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ทุกระดบั 7) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นผูดู้แลใหค้ าปรึกษา ประสานงาน ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมนิผลคุณภาพการปฏบิตัิงานในหน่วยงานเพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมการประกนัคุณภาพการปฏบิตัิงานของหน่วยงาน

เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 8) พฒันาบุคลากรในหน่วยงานท ัง้ดา้นการเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน

ตามหนา้ที่อย่างท ัว่ถึงและต่อเนื่อง 9) ทุกหน่วยงานส่งรายงานศกัยภาพรอบงบประมาณสองครัง้ (ส่งภายในวนัที่ 10 เมษายน           

และ 10 ตุลาคม)  

2. การแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละการยอมรบัตนเอง ไดแ้ก่ 1) การมสี่วนร่วมของบุคลากรคือ มผูีร้บัผดิชอบแต่ละองค ์ประกอบ

และตวับ่งชี้ โดยตรง เพื่อด าเนินงานและจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานต่าง ๆ พรอ้มเขียนรายงานผลการด าเนินงานที่ตนเองรบัผดิชอบ  

โดยมผูีก้ ากบั ผูต้รวจสอบ ติดตามใหค้ าปรึกษาตลอดปีการศึกษา 2) มกีารวิพากษต์น้ฉบบัการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

โดยเชญิบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองใหม้าน าเสนอและรบัฟงัความเหน็ขอ้เสนอแนะ เพือ่น าไปปรบัปรุง

แกไ้ข 3) มกีารจ าลองสถานการณร์บัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา เพื่อซกัซอ้มและทบทวนหาขอ้บกพร่องพรอ้มรบัฟงัความคิดเห็น

ขอ้เสนอแนะก่อนไดร้บัการตรวจจริงจากคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 4) ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการหวัหนา้

ส านกังานผูอ้  านวยการ และหวัหนา้หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษาและการจดัการความรู ้ร่วมกนัท าหนา้ที่ตรวจทานตน้ฉบบัรายงาน         

การประเมนิตนเอง (SAR) ก่อนส่งใหม้หาวทิยาลยั ท ัง้นี้ เพือ่ใหเ้กิดความม ัน่ใจ และความเขม้แขง็ในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  

ทัง้นี้ไดร้บัความร่วมมอืบุคลากรที่มคีวามรู ้และมคีวามเขา้ใจในบริบทของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างแทจ้ริง อุทิศ

เวลามาซกัซอ้มและทบทวนการตรวจประเมนิเมือ่วนัที่ 30 มถินุายน และวนัที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ไดแ้ก่ นางสมรกั  เปล่งเจริญศิริชยั  

หวัหนา้ส  านกังานผูอ้  านวยการ , อาจารยนุ์ชรี  บุญศรีงาม รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , อาจารยไ์พโรจน ์ 

แกว้เขียว , อาจารยน์ิพา  ผลสงเคราะหแ์ละอาจารยธ์ารา จนัทรอ์นุ อาจารยโ์ปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอชื่นชมในความดงีามที่บุคลากรมคีวามเสยีสละและทุ่มเทก าลงั เพื่อใหก้ารด าเนินงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ นายธนกร  โพธิยาลยั หวัหนา้หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษาและการจดัการความรู ้ที่สามารถ

ประสานงานบุคลากรทุกฝ่ายไดเ้ป็นผลส าเร็จดงันี้   องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ ตวับ่งชี้ที่ 1.1 

กระบวนการพฒันาแผน ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี้  คือ นางสาวสุรีพนัธ ์ผลเจริญและนางเอมรศัม ์ เอี่ยมพทิกัษพ์ร องคป์ระกอบที่ 7 การบริหาร

และการจดัการ ตวับ่งชี้ที่ 7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู ้ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี้  คือ นางสาวสุรีรตัน ์ คลา้ยสถาพรและนายสุภกิติ               

มุสิราช  ต ัวบ่งชี้ ที่  7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ คืออาจารย์  ดร.นิฏฐิตา เชิดชู              

และนางรตันาวดี  แพรอตัร ์ตวับ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี้  คือ นางสาวกิ่งดาว ฮ ัว่จ ัน่และนายสถาพร           

บวัรตัน์ องคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ผูร้บัผิดชอบตวับ่งชี้ คือนางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล และนายเทพฤทธิ์            

ต ัง้ฤทยัวานิชย ์องคป์ระกอบที่ 11 เอกลกัษณข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตวับ่งชี้ที่ 11.1 การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อ

ต่อการเรียนรู ้ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี้  คือ นางสาวลดัดา บุญเปลีย่นพลและนายเทพฤทธิ์ ต ัง้ฤทยัวานิชย ์และตวับ่งชี้ที่  11.2 การจดับริการ

และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี้คือนางสาวลดัดา  บุญเปลีย่นพล และนายเทพฤทธิ์  ต ัง้ฤทยัวานิชย ์ 

อย่างไรก็ตาม บุคลากรทุกคนไดต้กผลกึร่วมกนัตาม slogan การท างานเพื่อก าหนดเอกลกัษณ์ของส านกัวทิยบริการฯ คือ 

“Green Library: Wisdom of Life” และไดจ้ดัท าตราสญัลกัษณ์ (logo) เพื่อเป็นจุดรวมใจการท างานใหบ้รรลุถงึเอกลกัษณ์ตามที่

ก าหนดไว ้
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ตราสญัลกัษณ์ มีความหมายโดยรวม หมายถึง ผูใ้ชห้อ้งสมุดทุกเพศทุกวยัก าลงัมคีวามสุขและมนีิสยัรกัการอ่านหนงัสือ             

รกัการศึกษาคน้ควา้ ใฝ่เรียนใฝ่รู ้เสมือนอยู่ในหอ้งสมุดมีชีวิต หรือมีหอ้งสมุดสีเขียว ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น  สดชื่น สดใส            

และน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชเ้พือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่ดี 

ตราสญัลกัษณ์ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจีุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตราที่ใชแ้สดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ที่

บุคลากรทุกคนร่วมใจ รวมพลงัขบัเคลือ่นการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนัสู่เป้าหมายสูงสุด คือ “Green Library: Wisdom of Life” 

นัน่คือ เป็นแหลง่ทรพัยากรสารสนเทศที่หลากหลายท ัง้สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มลูออนไลน ์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ มบีุคลากร

ที่เต็มเป่ียมดว้ยจติอาสาใหบ้ริการ สรา้งบรรยากาศร่มรื่นเอื้อต่อการใฝ่เรียนใฝ่รู ้และการอนุรกัษศิ์ลปะทวารวดี 

ตราสญัลกัษณ์ประกอบดว้ย 1) ขอ้ความ “ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “Academic Resources and 

Information center” หมายถงึ แหล่งทรพัยากรความรูท้ี่หลากหลายส าหรบัการศึกษาคน้ควา้ สนบัสนุนการเรียนการสอนของนกัศึกษา 

คณาจารย ์และนกัวิจยั 2) ขอ้ความ “Green Library : Wisdom of life” หมายถึง เป็นแหล่งสรรพวิทยการที่สมบูรณ์ครบถว้น 

เสริมสรา้งใหผู้ใ้ชทุ้กคนมภีูมปิญัญาที่ฉลาดเฉลยีว เพื่อการด ารงชีวติที่มคีุณภาพอย่างย ัง่ยืน 3) รูปหนงัสอืสเีขยีว หมายถงึ สื่อความรูท้ี่

บนัทกึไวโ้ดยนกัปราชญ ์นกัคิด  นกัเขยีนเพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หค้นรุ่นหลงัไดใ้ชศึ้กษาคน้ควา้ โดยบรรณารกัษห์อ้งสมดุจดัการใหผู้ ใ้ช ้

สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความตอ้งการ และ 4) รูปตน้ไมส้องตน้ ล  าตน้สนี า้ตาล ใบสเีขยีว หมายถงึ ผูใ้ชห้อ้งสมดุ

ทุกระดบั ทุกเพศ ทุกวยั สดชื่น  และมคีวามสุขเมือ่ไดเ้ขา้มาใชห้อ้งสมดุ ในบรรยากาศที่สรา้งแรงจูงใจการอ่าน และมนีิสยัรกัการอ่าน 
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((ร่างร่าง) ) ตวับ่งช้ีใหม่ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ตวับ่งช้ีใหม่ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 22555577  

ระดบัคณะและระดบัระดบัคณะและระดบัสถานศึกษาสถานศึกษา  
 

ตวับ่งชี้ทีพ่ฒันาขึ้นใหมข่องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะประกาศใชใ้นปีการศึกษา 2557 มคีวามแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกบัตวั

บ่งชี้ในรอบทีผ่่านมา โดยสถานศึกษาจะตอ้งท าการประกนัคุณภาพในแต่ละระดบั คือ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถานศึกษา โดยที่เกณฑก์าร

ประเมนิในแต่ละระดบัจะมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการประเมนิระดบัหลกัสูตร ที่มกีารเจาะลกึ เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพบณัฑติใ นทุก

ระดบั ต ัง้แต่ตน้ทาง คอื คุณภาพของอาจารยผู์ส้อน กลางทาง คอื กระบวนจดัการเรียนการสอนที่มกีารบูรณาการกบังานวจิยั การบริการวชิาการ การท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม สดัส่วนนกัศึกษาต่ออาจารย ์กระท ัง่ถงึการช่วยเหลอื และสนบัสนุนนกัศึกษา และปลายทาง คือ รอ้ยละของบณัฑติที่ไดง้านท า      

ซึง่รายละเอยีดของตวับ่งชี้ระดบัหลกัสูตรไดน้ าเสนอไวใ้นวารสารฉบบัทีแ่ลว้ 

ระดบัคณะและระดบัมหาวิทยาลยั เป็นตวับ่งชี้ทีป่ระเมนิการด าเนินการของคณะวชิาเพือ่สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตรทีค่ณะ

ดูแลพจิารณาเฉพาะองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยครอบคลมุดา้น กจิกรรมนกัศึกษา การใหบ้ริการทางวชิาการ การวจิยั และการประกนัคุณภาพ 

โดยตวับ่งชี้ในระดบัคณะ  ประกอบดว้ยผลการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร และเพิม่เตมิตวับ่งชี้ทีด่  าเนินการในระดบัคณะจ านวนรวม 11 ตวับ่งชี้ ดงันี้ 

 

องคป์ระกอบดา้น ตวับ่งช้ี ชนิดตวับ่งช้ี 

คุณภาพบณัฑติ 2.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

(ค่าเฉลี่ยของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสูตรที่คณะรบัผดิชอบ ในปีที่มกีารประเมนิ

หลกัสูตรโดยผูป้ระเมนิภายนอก) 

ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ 

และผลผลติ 

2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอก ปจัจยัน าเขา้ 

2.3 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่  ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปจัจยัน าเขา้ 

2.4 สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ปจัจยัน าเขา้ 

2.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 

2.6 กจิกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 

การวิจยั 

 

2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์ กระบวนการ 

2.8 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั

ประจ า 

ปจัจยัน าเขา้ 

2.9 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า ผลผลติ 

การบริการวิชาการ 2.10 การบริการวชิาการแก่สงัคม กระบวนการ 

การท านุบ า รุงศิลปะ

และวฒันธรรม 

2.11 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กระบวนการ 

การบริหารจดัการ 2.12 การบริหารของคณะเพือ่การก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิและกลุม่สถาบนั กระบวนการ 

 2.13 ระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร กระบวนการ 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.1   : ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลลพัธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : ผลการด าเนินการของแต่ละหลกัสูตรในคณะนัน้ ซึง่สามารถสะทอ้นคุณภาพของบณัฑติในหลกัสูตร

ทีค่ณะรบัผดิชอบ 

เกณฑก์ารประเมิน  : ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทกุหลกัสูตรที่คณะรบัผดิชอบ  

(ในปีทีม่กีารประเมนิหลกัสูตรโดยผูป้ระเมนิภายนอก) 

เกณฑก์ารประเมินหลกัสูตร มี 6 ระดบั 

 

ตวับ่งช้ีมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยของตวับ่งช้ีพฒันา ระดบัการพฒันา ผลการประเมิน  

(จ านวนหลกัสูตร 

ไม่ผ่าน 0 ไมผ่่านมาตรฐาน  

ผ่าน 

0.01 – 1.50 ตอ้งปรบัปรุง  

1.51 – 2.50 พอใช ้  

2.51 – 3.50 ปานกลาง  

3.51 – 4.50 ด ี  

4.51 – 5.00 ดมีาก  

 

สูตรการค านวณ  ค่าเฉลีย่  เท่ากบั     
ผลบวกของค่าระดบัของทกุหลกัสูตร

จ านวนหลกัสูตรท ัง้หมดทีค่ณะรบัผดิชอบ
 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.2     : รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ปจัจยัน าเขา้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดที่ตอ้งการบุคลากรที่มีความรู  ้ความสามารถ           

และความลุ่มลกึทางวชิาการ เพื่อปฏบิตัิพนัธกิจส าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑิตศึกษาวจิยัเพื่อการติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ และกา ร

พฒันาองคค์วามรู ้ดงันัน้ หลกัสูตรจงึควรมอีาจารยท์ีม่รีะดบัคุณวุฒทางการศึกษาที่ตรงหรือสมัพนัธก์บัหลกัสูตรที่เปิดสอนในสดัส่วนที่เหมาะสมกบั

พนัธกจิหรือจดุเนน้ของหลกัสูตรนัน้ๆ 

เกณฑก์ารประเมิน : แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 

1.เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค 2 

 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอกทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 50 

2.เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง 

 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิริญญาเอกทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีวฒุปิริญญาเอก รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่มีวฒุปิริญญาเอก 

จ านวนอาจารยท์ีม่คุีณวุฒปิริญญาเอก

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท ัง้หมด
  ×    100 

2.แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้ = 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่วีุฒปิริญญาเอก

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่วีุฒปิริญญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  
  ×    5 
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หมายเหต ุ   

1.คุณวุฒปิริญญาเอกพจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิีไ่ดร้บัหรือเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคุณวุฒขิองกระทรวงศึกษาธิการ กรณีทีม่กีารปรบัวุฒิ

การศึกษานัน้ ท ัง้นี้อาจใชวุ้ฒอิืน่แทนคุณวุฒปิริญญาเอกไดส้ าหรบักรณีทีบ่างสาขาวชิาชพีมคีุณวุฒอิื่นที่เหมาะสมกว่าท ัง้นี้ตอ้งไดร้ ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

2.การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัท ัง้ที่ปฏบิตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มอีาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้ านวณตามเกณฑ์

อาจารยป์ระจ าทีร่ะบใุนค าชี้แจงเกี่ยวกบัการนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3    : รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ปจัจยัน าเขา้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอุดมศึกษาถอืเป็นขมุปญัญาของประเทศ และมคีวามรบัผดิชอบที่จะตอ้งส่งเสริมใหอ้าจารยใ์นสถาบนั

ท าการศึกษาวจิยัเพือ่แสวงหาและพฒันาองคค์วามรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอน รวมท ัง้การแกไ้ ขปญัหา

และพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักลา่วของอาจารยต์ามพนัธกจิของหลกัสูตร 

เกณฑก์ารประเมิน    : แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด  ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 

1.เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค 2 

 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั ที่ ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป 

2.เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง 

 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั ที่ ก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีด่  ารงต าแหน่งทางวชิาการ

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท ัง้หมด
  ×    100 

2.แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้ = 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่  ารงต าแหน่งทางวชิาการ

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที่ด  ารงต าแหน่งทางวชิาการทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
  ×    5 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.4    : สดัสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ปจัจยัน าเขา้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ปจัจยัส าคญัประการหนึ่งส าหรบัการจดัการการศึกษาระดบัศึกษา คือ สดัส่วนของนกัศึกษาต่ออาจารย ์ที่จะ

สอดคลอ้งกบัศาสตรใ์นแต่ละสาขาวชิาและลกัษณะการเรียนการสอน รวมท ัง้มคีวามเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอตัราก าลงั ภาระงาน

อาจารย ์เป้าหมายการผลติบณัฑติ ดงันัน้ สถาบนัจึงควรมจี านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏิบตัิงานจริงในสดั ส่วนที่

เหมาะสมกบัสาขาวชิา 

เกณฑก์ารประเมิน   :  ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจ ากบัเกณฑม์าตรฐาน และน ามา

เทยีบกบัค่าความต่างท ัง้ดา้นสูงกวา่ และต า่กวา่ทีก่  าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชก้ารเทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์ดงันี้ 

 ค่าความแตกต่างท ัง้ดา้นสูงกวา่และต า่กวา่เกณฑม์าตรฐานไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ก าหนด เป็นคะแนน 5 

 ค่าความแตกต่างท ัง้ดา้นสูงกวา่และต า่กวา่เกณฑม์าตรฐานตัง้แต่รอ้ยละ 20 ก าหนด เป็นคะแนน 0 
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ค่าความแตกต่างท ัง้ดา้นสูงกวา่และต า่กวา่เกณฑม์าตรฐานตัง้แต่รอ้ยละ 10 ก าหนด และไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ใหน้ ามาเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์

ตามสูตรดงันี้ เพือ่เป็นคะแนนของหลกัสูตรนัน้ๆ 

การค านวณ  : สูตรค านวณจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 

 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี  =   
                          ท ัง้ปี

จ านวนหน่อวยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบยีนในระดบัปริญญานัน้ๆ
   

 

การปรบัจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา  ใหม้กีารปรบัค่าจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าในระดบับณัฑติศึกษาใหเ้ป็นระดบัปริญญา

ตรี เพือ่น ามารวมค านวณหาสดัส่วนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจ า 

สดัสว่นจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุม่สาขา สดัสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารยป์ระจ า 

1.วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 8 : 1 

2.วทิยาศาสตรก์ายภาพ 20 : 1 

3.วศิวกรรมศาสตร ์ 20 : 1 

4.สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 8 : 1 

5.เกษตร ป่าไม ้และประมง 20 : 1 

6.บริหารธุรกจิ พาณิชยศ์าสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 

7.นิตศิาสตร ์ 50 : 1 

8.ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 

9.ศิลปกรรมศาสตร ์วจิติรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ 8 : 1 

10.สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25 : 1 

 

การคิดคะแนน 

1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐานและน ามาคิดเป็นค่ารอ้ยละ ดงัสูตร 

ค่ารอ้ยละ =   
สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาทีเ่กิดจริง   สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑม์าตรฐาน

สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑม์าตรฐาน
  ×    100 

2.น าค่ารอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนนดงัน้ี 

2.1 ค่ารอ้ยละไมเ่กนิรอ้ยละ 10   คดิเป็น 5 คะแนน 

2.2 ค่ารอ้ยละเกนิรอ้ยละ 20   คดิเป็น 0 คะแนน 

2.3 ค่ารอ้ยละตัง้แต่ 10.01 และไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ใหน้ ามาคดิคะแนน ดงันี้ 

คะแนน =  
    ค่ารอ้ยทีค่  านวณไดจ้าก     

  
   

 

ตวัอย่างการค านวณ 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหนึ่งทางดา้นสงัคมศาสตร ์= 24 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน  
     

  
   ×   100   =  รอ้ยละ 4 ไดค้ะแนน 5 คะแนน 
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จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหนึ่งทางดา้นสงัคมศาสตร ์= 32 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน  
     

  
   ×   100   =  รอ้ยละ 28 ไดค้ะแนน 0 คะแนน 

 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหนึ่งทางดา้นสงัคมศาสตร ์= 28 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน  
     

  
   ×   100   =  รอ้ยละ 12 

 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากบั 20 – 12 = 8 ไดค้ะแนน = 
    

  
   = 4 คะแนน 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.5     : การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : คณะควรจดับริการดา้นต่างๆ ใหน้กัศึกษาและศิษยเ์ก่าในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนก์บันกัศึกษาเพื่อการด ารงชีวติ

อย่างมคีวามสุขและคุม้ค่าในระหวา่งการใชช้วีติในคณะ ต ัง้แต่การใหค้ าปรึกษา ท ัง้ดา้นวชิาการและการใชช้ีวติ จดับริการขอ้มูลหน่วยงานที่ใหบ้ริการ 

เช่น ทนุกูย้มืเพือ่การศึกษา แหลง่ทนุการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหลง่ขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี การเตรียมความพรอ้มเพือ่การท างาน

เพือ่ส าเร็จการศึกษา ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวในและนอกสถาบนัทีจ่  าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยการใหบ้ริการท ัง้หมดตอ้งใหค้วามส าคญั

กบัการบริการทีม่คีุณภาพและเกดิประโยชนแ์ก่ผูร้บับริการอย่างแทจ้ริง 

เกณฑม์าตรฐาน   :  

1. จดับริการใหค้ าปรึกษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นกัศึกษาในคณะ 

2. มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีใ่หบ้ริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร  แหลง่งานท ัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา 

3. จดักจิกรรมเตรียมความพรอ้มเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 

4. ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 ทกุขอ้ไมต่ า่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรุงพฒันาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มูลเพื่อส่งผลใหก้ารประเมนิสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของ

นกัศึกษา 

6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ีเ่ป็นประโยชนใ์นสายอาชพีแก่ศิษยเ์ก่า 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.6     : กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : คณะตอ้งส่งเสริมใหม้กีารจดักิจกรรมนกัศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรมนกัศึกษาหมายถงึ

กจิกรรมเสริมหลกัสูตรทีด่  าเนินการท ัง้โดยคณะและโดยองคก์รนกัศึกษา เป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขา้ร่วมจะมโีอกาสไดร้บัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ์  

ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู ้(3) ทกัษะ

ทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีส่ภา/องคก์รวชิาชีพไดก้ าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

และน าหลกั PDSA (Plan Do Study Act) ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัเป็นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษาอย่างย ัง่ยนื 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

 

เกณฑม์าตรฐาน         :  

1. จดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยใหน้กัศึกษามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนและการจดักจิกรรม 

2. ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ใหด้  าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

- กจิกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่  าหนดโดยสถาบนั 

- กจิกรรมกฬีา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์หรือรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

- กจิกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3. จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

4. ทกุกจิกรรมทีด่  าเนินการ มกีารประเมนิผลความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์อกจิกรรมและน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการด าเนินงานครัง้ต่อไป 

5. ประเมนิผลความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศึกษา 

6. น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานกัศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.7     : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งมกีารบริหารจดัการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพโดยมแีนวทางการด าเนินงานที่

เป็นระบบและมกีลไกสนบัสนุนครบถว้นเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีก่  าหนดไว ้ท ัง้การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหลง่ทุนวจิยัและการจดัสรร

ทุนวจิยัจากงบประมาณของสถาบนัใหก้บับุคลากร ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะแก่นกัวจิยัและทีมวจิยั การสนบัสนุนทรพัยากรที่จ  าเป็นซึ่งรวมถึง

ทรพัยากรบคุคล ทรพัยากรการเงนิ เครื่องมอือปุกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยัอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี

ระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุม้ครองสทิธิ์ของงานวจิยัหรืองานวจิยัสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์พือ่กา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบริการงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์

2. สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรงิานสรา้งสรรคอ์ย่างนอ้ยในประเดน็ต่อไปนี้ 

- หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศูนยเ์ครื่องมอื หรือศูนยใ์หค้ าปรึกษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ 

- หอ้งสมดุหรือแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 

- สิง่อ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 

- กิจกรรมวชิาการที่ส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงานสรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยร์บัเชิญ 

(visiting professor) 

3. จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพือ่เป็นทนุวจิยัหรือสรา้งสรรค ์

4. จดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนุนการเผลแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุวชิาการหรือการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมกีาร

เผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุวชิาการหรือการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

5. มกีารพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวจิยั มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องนกัวจิยั/อาจารยท์ีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น 

6. มรีะบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุม้ครองสทิธิ์ของงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชนแ์ละด าเนินการตามระบบทีก่  าหนด  

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.8     : เงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ปจัจยัน าเขา้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ปัจจ ัยส าคญัที่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ในสถาบนัอุดมศึกษา คือ              

เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาจงึตอ้งจดัสรรเงนิจากภายในสถาบนัและที่ไดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนบัสนุน

การท าวจิยัหรืองานสรา้งสรรคอ์ย่างมปีระสทิธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจดุเนน้ของสถาบนั 

นอกจากนัน้เงนิทนุวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่สถาบนัไดร้บัแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชี้ที่ส  าคญั ที่แสดงถงึศกัยภาพดา้นการวจิยัของ

สถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัทีอ่ยู่ในกลุม่ทีเ่นน้การวจิยั 

เกณฑก์ารประเมิน    : โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  

1.เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา 

 1.1 กลุม่สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

1.2 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

1.3 กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2.เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา 

 1.1 กลุม่สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 1.2 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

1.3 กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ   

1.ค านวณจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ    =     
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า
 

2. แปลงจ านวนเงนิทีค่  านวณไดใ้นขอ้ที ่1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้   =     
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก     

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  
 

สรุปคะแนนที่ไดใ้นระดบัคณะวิชา  

 คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทกุกลุม่สาขาวชิาในคณะวชิา 

หมายเหต ุ  : 

1. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ า ใหน้บัตามปีการศึกษา และนบัเฉพาะทีป่ฏบิตังิานจริงไมน่บัรวมผูล้าศึกษาต่อ 
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2. ใหน้บัจ านวนทีม่กีารลงนามในสญัญารบัทนุในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏทินินัน้ๆ ไมใ่ช่จ านวนเงนิทีเ่บกิจ่ายจริง 

3. กรณีที่มหีลกัฐานการแบ่งสดัส่วนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั ซึ่งอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุน หรือหลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัที่ร่วม

โครงการ ใหแ้บ่งสดัส่วนเงนิตามหลกัฐานทีป่รากฏ กรณีทีไ่มม่หีลกัฐาน ใหแ้บ่งเงนิตามสดัส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถาบนั 

4. การนบัจ านวนเงนิสนบัสนุนโครงการวจิยั สามารถนบัเงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีไ่ดล้งนามในสญัญารบัทนุโดยอาจารยห์รือนกัวจิยั แต่ไม่สามารถนบั

เงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีบ่คุลากรสายสนบัสนุนทีไ่มใ่ช่นกัวจิยัเป็นผูด้  าเนินการ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.9     : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ผลผลติ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ผลงานวชิาการเป็นขอ้มลูทีส่  าคญัในการแสดงใหเ้ห็นว่าอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัไดส้รา้งสรรคข์ึ้นเพื่อแสดงให ้

เหน็ถงึความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานทีม่คีุณค่า สมควรส่งเสริมใหม้กีารเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์

ท ัง้เชงิวชิาการและการแขง่ข ัน้ของประเทศ ผลงานวชิาการอยู่ในรูปของบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธิบตัรหรือ

สทิธิบตัร หรือเป็นผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ผลงานทีท่  าร่วมกบัอตุสาหกรรมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทาง

วชิาการแลว้ โดยมวีธิีการคดิดงันี้ 

เกณฑก์ารประเมิน     :  กลุม่สาขาวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  รอ้ยละ 30 = 5 

   กลุม่สาขาวชิา วทิยาศาสตรส์ุขภาพ    รอ้ยละ 30 = 5 

   กลุม่สาขาวชิา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ รอ้ยละ 20 = 5 

สูตรค านวณ 

1.ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าหลกัสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั     

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัท ัง้หมด
 

2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่  านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้   =     
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทีก่  าหนดใหค้ะแนนเตม็  
  ×  5 

 

ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานดงัน้ี 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.20 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัเต็มทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ 

0.40 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ) หรือที่ใน

วารสารวชิาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ สกอ. แต่สถาบนัน าเสนอสภาเพื่ออนุมตัิ (ดูจากขอ้ยกเวน้ในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสาร

งานวจิยั ทีต่อ้งใหส้ภาอนุมตัวิารสารเหลา่นี้ ) 

0.60 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุม่ที ่2)  

- ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธิบตัร 

0.80 บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่มกีารตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูลที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล

นอกเหนือจากฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา

วารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  

(กลุม่ที ่1) 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

1.00 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการมกีารตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556               

(ดูภาคผนวก) 

- ผลงานไดร้บัการจดสทิธิบตัร 

- ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

- ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรือองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้ าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบยีน 

- ต าราหรือหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

- ต าราหรือหนงัสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทาง

วชิาการ 

 

ก าหนดระดบังานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

*ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิ้นตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วมพจิารณาดว้ย 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.10     : การบริการวิชาการแกส่งัคม 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : การบริการวชิาการเป็นภารกิจหลกัอกีอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศึกษา คณะควรค านึงถงึกระบวนการในการ

ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม โดยการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผนบริการวชิาการ ท ัง้การบริการวชิาการที่เกิดรายไดแ้ละการ

บริการวชิาการทีส่ถาบนัจดัท าเพือ่สรา้งประโยชนแ์ก่ชมุชนโดยมกีารประเมนิความส าเร็จของการบริการวชิาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอนแก่นกัศึกษาใหม้ปีระโยชนจ์ากสภาพเป็นจริง และน ามาใชป้ระโยชนจ์นเกดิผลลพัธท์ีส่รา้งความพงึพอใจต่อชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง

และย ัง่ยนื 

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. จดัท าแผนการบริการวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและก าหนดตวับ่งชี้วดัความส าเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการแก่

สงัคมและเสนอสภามหาวทิยาลยั/สถาบนัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตามแผนฯ ทกุโครงการมกีารจดัท าแผนการใชป้ระโยชน ์จากการบริการวชิาการเพือ่ใหเ้กิดผลต่อการพฒันานกัศึกษา หรือ

ชมุชน หรือสงัคม 

3. . โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในขอ้ 1 ทีท่ ัง้โครงการทีม่รีายไดแ้ละโครงการที่ใหบ้ริการแบบไมห่วงัผลเชงิธุรกจิ 

4. ประเมนิความส าเร็จตามตวับ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในขอ้ 1 และน าเสนอสภามหาวทิยาลยั/สถาบนัเพือ่พจิารณา 

5. น าผลการประเมนิตามขอ้ 4 มาปรบัปรุงแผนหรือพฒันาการใหบ้ริการวชิาการสงัคม 

6. คณะตอ้งมสี่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สงัคมในระดบัสถาบนั 
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เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.11     : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ท ัง้การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามจดุเนน้ของสถาบนัอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

เกณฑม์าตรฐาน   :  

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

2. จดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งชี้วดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผน รวมท ัง้การจดัสรรงบประมาณเพื่ อให ้

สามารถด าเนินงานไดต้ามแผน 

3. ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

4. ประเมนิความส าเร็จของตามตวัชี้วดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

5. น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาติ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 - 7 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.12     :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกจิและกลุม่สถาบนั 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกั สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งตอ้งมกีารพฒันาแผนเพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินงานของ

สถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลุ่มสถาบนัตลอดจนมกีารบริหารท ัง้ดา้นบุคลากร การเงนิ ความเสี่ยงและการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. พฒันาแผนกลยุทธจ์ากผลการวเิคราะห ์SWOT กบัวสิยัทศันข์องคณะ และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธท์างการเงนิปละแผนปฏบิตักิารประจ าปีตาม

กรอบเวลา เพือ่ใหบ้รรลผุลตามตวับ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์

2. ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิที่ประกอบไปดว้ยตนทุนต่อหน่อยในแต่ละหลกัสูตรสดัส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคล ากร 

การจดัการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพือ่วเิคราะหค์วามคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสทิธิภาพ ประสทิธิผลในการผลติบณัฑติ และโอกาสใน

การแขง่ขนั 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ทีเ่ป็นผลจากการวเิคราะหแ์ละระบุปจัจยัเสี่ยงที่เกิดจากปจัจยัภายนอก หรือปจัจยัที่ไม่สามารถควบคุมไดท้ี่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกจิของคณะและใหร้ะดบัความเสีย่งลดลงจากเดมิ 
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4. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอย่างครบถว้นท ัง้ 10 ประการ ทีแ่สดงผลการด าเนินงานอย่างชดัเจน 

5. คน้หาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรูท้ ัง้ที่มอียู่ในตวับุคคล ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างนอ้ย

ครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั จดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและน ามาปรบัใชใ้นการ

ปฏบิตังิานจริง 

6. การก ากบัตดิตามการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

7. ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของคณะที่ไดป้รบัให ้

การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกตทิีป่ระกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมนิคุณภาพ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 - 7 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 2.13     :  ระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มกีารด าเนินการต ัง้แต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิฯ จะมุง่ไปทีร่ะบบประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมนิ

คุณภาพ เพือ่ใหส้ามารถส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัตดิตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนด สะทอ้นการจดัการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. มรีะบบและกลไกในการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

2. มคีณะกรรมการก ากบั ตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบทีก่  าหนดในขอ้ 1 และรายงานผลการตดิตามใหก้รรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา

ทกุภาคการศึกษา 

3. มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรใหเ้กดิผลตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

4. มกีารประเมนิคุณภาพหลกัสูตรตาม มคอ.7 ตามก าหนดเวลาทกุหลกัสูตร และรายงานผลการประเมนิใหก้รรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา 

5. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้คีุณภาพดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ระดบัสถาบนั ประกอบดว้ยผลการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และเพิ่มเติมตวับ่งชี้ที่ด  าเนินการในระดบัสถาบนั 

จ านวนรวม 10 ตวับ่งชี้ ดงันี้ 

 

โดยมรีายละเอยีดของตวับ่งชี้ ท ัง้ 10 ตวับ่งชี้ ดงันี้ 

องคป์ระกอบดา้น ตวับ่งช้ี ชนิดตวับ่งช้ี 

การผลติบณัฑติ 

 

3.1 ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวม 

(ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสูตรที่สถาบนัรบัผิดชอบ ในปีที่มกีาร

ประเมนิหลกัสูตรโดยผูป้ระเมนิภายนอก) 

ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ 

และผลผลติ 

3.2 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 

3.3 กจิกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 

การวิจยั 3.4 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์ กระบวนการ 

3.5 เงนิสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ

นกัวจิยั 

 

3.6 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า ผลผลติ 

การบริการวิชาการ 3.7 การบริการวชิาการแก่สงัคมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็แก่ชมุชนและสงัคม กระบวนการ 

การท า นุ บ า รุ ง ศิ ลป ะและ

วฒันธรรม 

3.8 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กระบวนการ 

การบริหารจดัการ 3.9 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจและกลุ่ม

สถาบนั 

กระบวนการ 

3.10 ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะ

ทกุคณะ 

กระบวนการ 

3.11 ระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร กระบวนการ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.1      : ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

ชนิดของตวับ่งช้ี     : ผลลพัธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี     :  ผลการด าเนินการของแต่ละหลกัสูตรในสถาบนันัน้ ซึง่สามารถสะทอ้นคุณภาพของบณัฑติในหลกัสูตรที่สถาบนั

รบัผดิชอบ 

เกณฑก์ารประเมิน     : ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสูตรที่สถาบนัรบัผิดชอบ (ในปีที่มกีารประเมนิหลกัสูตรโดยผูป้ระเมนิ

ภายนอก) 

สูตรการค านวณ  ค่าเฉลีย่      =    
ผลบวกของค่าระดบัของทกุหลกัสูตร

จ านวนหลกัสูตรท ัง้หมดทีส่ถาบนัรบัผดิชอบ
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ตารางสรุปผลการประเมินหลกัสูตร 

 

ตวับ่งช้ีมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยของตวับ่งช้ีพฒันา ระดบัการพฒันา ผลการประเมิน (จ านวนหลกัสูตร) 

ไม่ผ่าน 0 ไมผ่่านมาตรฐาน  

ผ่าน 

0.01 – 1.50 ผ่าน  

1.51 – 2.50 พอใช ้  

2.51 – 3.50 ปานกลาง  

3.51 – 4.50 ด ี  

4.51 – 5.00 ดมีาก  

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.2     : การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษาควรจดับริการดา้นต่างๆ ใหน้กัศึกษาอย่างครบถว้นตัง้แต่การใหค้ าปรึกษา ท ัง้ดา้นวชิาการและ

การใชช้วีติ จดับริการขอ้มลูหน่วยงานทีใ่หบ้ริการ เช่น ทนุกูย้มืการศึกษา แหลง่ทนุการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหลง่ขอ้มลูการฝึกประสบการณ์

วชิาชพี การเตรียมความพรอ้มเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จการศึกษา ขอ้มลูขา่วสารความเคลือ่นไหวในและนอกสถาบนัทีจ่  าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. จดับริการใหค้ าปรึกษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นกัศึกษาในสถาบนั 

2. มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีใ่หบ้ริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร  แหลง่งานท ัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา 

3. จดักจิกรรมเตรียมความพรอ้มเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 

4. ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 ทกุขอ้ไมต่ า่กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรุงพฒันาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มูล  เพื่อส่งผลใหก้ารประเมนิสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของ

นกัศึกษา 

6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ีเ่ป็นประโยชนใ์นสายอาชพีแก่ศิษยเ์ก่า 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.3     : กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมใหม้ีการจดักิจกรรมนกัศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรม

นกัศึกษาหมายถงึกิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่ด  าเนินการท ัง้โดยสถาบนัและโดยองคก์รนกัศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมจะมโีอกาสไดร้บัการพ ัฒนา

สติปญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค ์ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม 

จริยธรรม (2) ความรู ้(3) ทกัษะทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสรเทศ และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงคท์ี่สภา/องคก์รวชิาชีพไดก้ าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

 

เกณฑม์าตรฐาน        :  

1. จดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยใหน้กัศึกษามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนและการจดักจิกรรม 

2. ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ใหด้  าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

- กจิกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่  าหนดโดยสถาบนั - กจิกรรมกฬีา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์หรือรกัษาสิง่แวดลอ้ม   - กจิกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3. จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

4. ทกุกจิกรรมทีด่  าเนินการ มกีารประเมนิผลความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องกจิกรรมและน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการด าเนินงานครัง้ต่อไป 

5. ประเมนิผลความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศึกษา 

6. น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานกัศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.4     : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งมกีารบริหารจดัการงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพโดยมแีนวทางการด าเนินงานที่

เป็นระบบและมกีลไกสนบัสนุนครบถว้นเพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผนทีก่  าหนดไว ้ท ัง้การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหลง่ทุนวจิยัและการจดัสรร

ทุนวจิยัจากงบประมาณของสถาบนัใหก้บับุคลากร ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะแก่นกัวจิยัและทีมวจิยั การสนบัสนุนทรพัยากรที่จ  าเป็นซึ่งรวมถึง

ทรพัยากรบคุคล ทรพัยากรการเงนิ เครื่องมอือปุกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยัอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี

ระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุม้ครองสทิธิ์ของงานวจิยัหรืองานวจิยัสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์พือ่กา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบริการงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์

2. สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรงิานสรา้งสรรคอ์ย่างนอ้ยในประเดน็ต่อไปนี้ 

- หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศูนยเ์ครื่องมอื หรือศูนยใ์หค้ าปรึกษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ 

- หอ้งสมดุหรือแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 

- สิง่อ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 

- กิจกรรมวชิาการที่ส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงานสรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยร์บัเชิญ 

(visiting professor) 

3. จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพือ่เป็นทนุวจิยัหรือสรา้งสรรค ์

4. จดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนุนการเผลแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุวชิาการหรือการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมกีาร

เผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุวชิาการหรือการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรือนานาชาติ 

5. มกีารพฒันาสมรรถนะนกัวจิยั มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องนกัวจิยั/อาจารยท์ีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น 

6. มรีะบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุม้ครองสทิธิ์ของงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชนแ์ละด าเนินการตามระบบทีก่  าหนด  
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เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.5     : เงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ปจัจยัน าเขา้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ปัจจ ัยส าคญัที่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ในสถาบนัอุดมศึกษา คือ           

เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ สถาบนัอดุมศึกษาจงึตอ้งจดัสรรเงนิจากภายในสถาบนัและที่ไดร้บัจากภายนอกสถาบนั เพื่อสนบัสนุน

การท าวจิยัหรืองานสรา้งสรรคอ์ย่างมปีระสทิธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจดุเนน้ของสถาบนั 

นอกจากนัน้เงนิทนุวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่สถาบนัไดร้บัแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชี้ที่ส  าคญั ที่แสดงถงึศกัยภาพดา้นการวจิยัของ

สถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัทีอ่ยู่ในกลุม่ทีเ่นน้การวจิยั 

เกณฑก์ารประเมนิคะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบนั เป็นค่าเฉลีย่ของคะแนนผลการประเมนิ เงนิสนบัสนุนงานวจิยั หรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและ

ภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าของทกุคณะวชิาและหน่วยงานวจิยัในสถาบนั 

สูตรการค านวณค่าเฉลี่ย      =    
ผลบวกของผลการประเมนิเงนิสนบัสนุนงานวจิยัของทกุคณะวชิาและหน่วยงานวจิยั

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิยัท ัง้หมดของสถาบนั
 × 5 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.6     : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ า 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ผลผลติ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ผลงานวชิาการเป็นขอ้มลูทีส่  าคญัในการแสดงใหเ้ห็นว่าอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัไดส้รา้งสรรคข์ึ้นเพื่อแสดงให ้

เหน็ถงึความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานทีม่คีุณค่า สมควรส่งเสริมใหม้กีารเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์

ท ัง้เชงิวชิาการและการแขง่ขนัของประเทศ ผลงานวชิาการอยู่ในรูปของบทความวจิยัหรือบทความวชิาการที่ตีพมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล ICT หรือ SCOPUS ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธิบตัรหรือ

สทิธิบตัร หรือเป็นผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ โดยมวีธิีการคดิดงันี้  

เกณฑก์ารประเมิน    :  คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบนัเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและ

นกัวจิยัของทกุคณะวชิาและหน่วยงานวจิยัในสถาบนั 

สูตรการค านวณค่าเฉลี่ย      =    
ผลบวกของผลการประเมนิเงนิสนบัสนุนงานวจิยัของทกุคณะวชิาและหน่วยงานวจิยั

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิยัท ัง้หมดของสถาบนั
 × 100 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.7     : การบริการวิชาการแกส่งัคมเพื่อสรา้งความเขม้แข็งแกชุ่มชนและสงัคม 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : การบริการวชิาการเป็นภารกิจหลกัอีกอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัควรค านึงถึงกระบวนการในการ

ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม โดยการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผนบริการวชิาการ ท ัง้การบริการวชิาการที่เกิดรายไดแ้ละการบริการ

วชิาการทีส่ถาบนัจดัท าเพือ่สรา้งประโยชนแ์ก่ชมุชนโดยมกีารประเมนิความส าเร็จของการบริการวชิาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนแก่

นกัศึกษาใหม้ปีระโยชนจ์ากสภาพเป็นจริง และน ามาใชป้ระโยชนจ์นเกดิผลลพัธท์ีส่รา้งความพงึพอใจต่อชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องและย ัง่ยนื 

เกณฑม์าตรฐาน   :  

1. ก าหนดชมุชนหรือองคก์รเป้าหมายของการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคมโดยมคีวามร่วมมอืระหวา่งคณะหรือหน่วยงานเทยีบเท่า 

2. จดัท าแผนบริการวชิาการโดยมสี่วนร่วมจากชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมายทีก่  าหนดในขอ้ 1 
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3. ชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมายไดร้บัการพฒันาและมคีวามเขม้แขง็ทีม่หีลกัฐานทีป่รากฏชดัเจน 

4. ชมุชนหรือองคก์รเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สถาบนัสามารถสรา้งเครือขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันาชมุชนหรือองคก์ารเป้าหมาย 

6. ทกุคณะตอ้งมสี่วนร่วมในการบริการทางวชิาการแก่สงัคม โดยมจี านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของอาจารยท์ ัง้หมด 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.8     : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษาตอ้งมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ท ัง้การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามจดุเนน้ของสถาบนัอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

2. จดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งชี้วดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผน รวมท ัง้การจดัสรรงบประมาณเพื่อให ้

สามารถด าเนินงานไดต้ามแผน 

3. ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

4. ประเมนิความส าเร็จของตามตวัชี้วดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงคข์องแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

5. น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาติ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 - 7 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.9     :  การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกจิและกลุม่สถาบนั 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : สถาบนัอดุมศึกษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรียนการสอน การวจิยั กาบริการวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกั สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งตอ้งมกีารพฒันาแผนเพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินงานของ

สถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลุ่มสถาบนัตลอดจนมกีารบริหารท ัง้ดา้นบุคลากร การเงนิ ความเสี่ยงและการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

เกณฑม์าตรฐาน    :  

1. พฒันาแผนกลยุทธจ์ากผลการวเิคราะห ์SWOT กบัวสิยัทศันข์องสถาบนั และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธท์างการเงนิและแผนปฏบิตักิารประจ าปีตาม

กรอบเวลาเพือ่ใหบ้รรลผุลตามตวับง่ชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์
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2. การก ากบัตดิตามส่งเสริมสนบัสนุนใหท้กุคณะวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิทีป่ระกอบไปดว้ยตน้ทนุต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สดัส่วนค่าใชจ่้ายเพือ่

พฒันานกัศึกษา อาจารย ์บคุลากร การจดัการเรียนการสอยอย่างต่อเนื่อง เพือ่วเิคราะหค์วามคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 

ในการผลติบณัฑติและโอกาสในการแขง่ขนั 

3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง ทีเ่ป็นผลจากการวเิคราะหแ์ละระบปุจัจยัเสีย่งทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอก หรือปจัจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมไดท้ี่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกจิของสถาบนัและใหร้ะดบัความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

4. บริหารดว้ยหลกัธรรมาธิบาลอย่างครบถว้นท ัง้ 10 ประการ ทีแ่สดงผลการด าเนินงานอย่างชดัเจน 

5. การก ากบัตดิตามและสนบัสนุนใหท้กุหน่วยงานในสถาบนัมกีารด าเนินการจดัการความรูต้ามระบบ 

6. การก ากบัตดิตามการบริหารและพฒันาบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

6 - 7 ขอ้ 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.10     : ผลการบริหารงานของคณะวิชา 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : ผลลพัธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะทอ้นไดว้า่ในแต่ละคณะไดม้กีารก ากบัติดตามและสนบัสนุนการจดัการ

เรียนการสอนในแต่ละหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร เกณฑม์าตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และคณะมผีลการด าเนินงานในแต่ละพนัธกจิและองคป์ระกอบคุณภาพอยู่ในระดบัใด 

เกณฑก์ารประเมิน    : คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะของทกุคณะ 

คะแนนที่ได ้      =    
คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะวชิาทกุคณะ

จ านวนคณะวชิาท ัง้หมดในสถาบนั
  ×   100 

 

ตวับ่งช้ีที่ 3.11     : ระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ชนิดของตวับ่งช้ี    : กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี    : ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มกีารด าเนินการต ัง้แต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิฯ จะมุง่ไปทีร่ะบบประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมนิ

คุณภาพ เพือ่ใหส้ามารถส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัตดิตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทีก่  าหนด สะทอ้นการจดัการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 

เกณฑก์ารประเมิน    :  

1. มรีะบบและกลไกในการด าเนินงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

2. มกีารจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรใหเ้กดิผลตามองคป์ระกอบประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

3. น าผลการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรตาม  มคอ.7 ทีผ่่านการพจิารณาของกรรมการประจ าคณะเสนอสภาสถาบนัเพือ่พจิารณา 

4. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัมาปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้คีุณภาพดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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เมือ่วนัที ่4 - 6 สงิหาคม 2557 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาวทิยาลยั รบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบั

มหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยม ีผศ.สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์         

ร่วมใหก้ารตอ้นรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิ ณ หอ้งประชมุสภามหาวทิยาลยั ช ัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิฯ 

 

ในการตรวจประเมนิฯ กรรมการไดต้รวจหลกัฐานประกอบรายงานการประเมนิตนเอง สมัภาษณผู์ม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งและ

ตรวจเยีย่มคณะ ส านกัและสถาบนั พรอ้มท ัง้รายงานผลการตรวจประเมนิดว้ยวาจา และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาต่อคณะ

ผูบ้รหิาร ในวนัที ่6 สงิหาคม 2557 โดยม ีผศ.สมเดช นิลพนัธุ ์อธกิารบด ีเป็นประธานและมอบของทีร่ะลกึแก่คณะกรรมการฯ 

 

ส าหรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดว้ย รศ.ดร.เสน่ห ์เอกะวิภาต (ประธาน

คณะกรรมการ) , ผศ.ดร.เฉลมิเกียรติ ดุลสมัพนัธ ์, ผศ.ดร.กิตติคม คาวรีตัน์ , ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข , ผศ.สุมาล ี         

งามสมบตั ิพรอ้มดว้ยคณะกรรมการจากภายในมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั  

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 2556 ระหว่างวนัที่ ระหว่างวนัที่ 44  --  66  สงิหาคมสงิหาคม  25572557 
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ผลการประเมินคณุภาพกาผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาล ัรศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั ย ((เฉพาะตวับง่ช้ีของ สกเฉพาะตวับง่ช้ีของ สกออ.).)  

องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  ปี ปี 22555544  ปี ปี 22555555  ปี ปี 22555566  ปี ปี 22555566  

1. ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  

2. การผลติบณัฑติ  3.84  4.37  4.35  ดี  

3. กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  

4. การวจิยั  5.00  4.89  4.91 ดีมาก  

5. การบริการวชิาการแกส่งัคม  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  

7. การบริหารและการจดัการ  4.75  4.75  5.00  ดีมาก  

8. การเงนิและงบประมาณ  5.00  5.00  5.00  ดีมาก  

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  4.00  4.00  4.00  ดี  

เฉลี่ยรวมเฉลี่ยรวม    44..5511    44..6688    44..7722  ดีมากดีมาก    

  

ผลการประเมินคณุภาพกาผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัมหาวทิยาล ัรศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั ย ((ตวับง่ช้ีของ สกอตวับง่ช้ีของ สกอ. + . + สมศสมศ.).)  

องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  ปี ปี 22555544  ปี ปี 22555555  ปี ปี 22555566  ปี ปี 22555566  

1. ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ  3.25 4.87 4.88 ดีมาก  

2. การผลติบณัฑติ  3.16 4.09 4.14 ดี  

3. กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

4. การวจิยั  5 4.22 4.34 ดีมาก  

5. การบริการวชิาการแกส่งัคม  4.67 4.67 4.67 ดีมาก  

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  5 5 5.00 ดีมาก  

7. การบริหารและการจดัการ  4.63 4.63 4.73 ดีมาก  

8. การเงนิและงบประมาณ  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  4.00 4.00 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมเฉลี่ยรวม    44..1144  44..4477  44..5522  ดีมากดีมาก    

ผลการประเมนิคุณภาพกาผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรารศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ชภฏันครปฐม   

  ประจ าปีประจ าปีการศึกษา การศึกษา 25255566  

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2557 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม รบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยม ีผศ.สมหมาย เปียถนอม รองอธกิารบด ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์ร่วมใหก้ารตอ้นรบั

คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ช ัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ ผศ.สมหมาย เปียถนอม       

ไดก้ล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ผศ.ดร.เฉลมิเกียรต ิประธานกรรมการ แนะน าผูบ้ริหาร แนะน าคณะกรรมการ 

และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมนิ โดยคณะกรรมการไดต้รวจประเมนิหลกัฐานประกอบรายงานการประเมนิตนเอง สมัภาษณ์         

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และตรวจเยี่ยมคณะ พรอ้มท ัง้รายงานผลการตรวจประเมนิดว้ยวาจา และใหข้อ้เสนอแนะ เพือ่การพฒันา  

ต่อคณะผูบ้ริหาร ในวนัที่ 9 กรกฎาคม 2557 ส าหรบัคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

ประกอบดว้ย ผศ.ดร.เฉลมิเกียรต ิดุลสมัพนัธ ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ประธานคณะกรรมการ ,          

ผศ.ดร.นวลฉว ีประเสริฐสุข คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, ผศ.ดร.กิตตคิม คาวรีตัน ์รองคณบดคีณะครุศาสตร ์

(ฝ่ายประกนัคุณภาพและกจิการนกัศึกษา) มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ, อ.ปญัญานีย ์พราพงษ ์วทิยากรประจ าเครือข่าย

การพฒันาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และ อ.เบญญา กสานติกุล ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกนัคุณภาพ            

วทิยาเขตก าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พรอ้มดว้ยคณะกรรมการจากภายในมหาวทิยาลยัฯ 

 

การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ  

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 2556 ระหว่างวนัที่ ระหว่างวนัที่ 7 7 --  9 9 กรกฎาคม กรกฎาคม 25572557 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

  

ผลการประเมินคุณภาพกาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ รศึกษาระดบัคณะ ((ตวับ่งช้ีของ สกอตวับ่งช้ีของ สกอ.).)  

  

คณะคณะ    ปี ปี 22555544    ปี ปี 22555555    ปี ปี 22555566    ระดบัปี ระดบัปี 22555566    

ครุศาสตร ์ 4.57  4.60  4.69  ดีมาก  

พยาบาลศาสตร ์ 4.22  4.44  4.32  ดี  

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 4.43  4.52  4.60  ดีมาก  

วทิยาการจดัการ  4.40  4.67  4.78  ดีมาก  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  4.64  4.51  4.46  ดี  

  

ผลการประเมินคุณภาพกาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ รศึกษาระดบัคณะ ((ตวับ่งช้ี สกอตวับ่งช้ี สกอ. +. +สมศสมศ.).)  

  

คณะคณะ    ปี ปี 22555555    ปี ปี 22555566    ระดบัปี ระดบัปี 22555566    

ครุศาสตร ์ 4.18 4.53 ดีมาก  

พยาบาลศาสตร ์ 3.88 4.31 ดี  

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 4.19 4.43 ดี  

วทิยาการจดัการ  4.11 4.48 ดี  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  4.25 4.36 ดี  

  

  

 

 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่21 กรกฎาคม 2557 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม รบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบั

สถาบนั/ส  านกั ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยม ีผศ.สมหมาย เปียถนอม และผศ.โสรจั  กายบริบูรณ์ รองอธิการบด ีพรอ้มดว้ย

คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์ร่วมใหก้ารตอ้นรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยั ช ัน้ 3 อาคาร           

เฉลมิพระเกียรติฯ ผศ.สมหมาย เปียถนอม  ไดก้ล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ผศ.ดร.เฉลมิเกียรติ ประธาน

กรรมการ แนะน าผูบ้ริหาร แนะน าคณะกรรมการ และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมนิ โดยคณะกรรมการไดต้รวจประเมนิ

หลกัฐานประกอบรายงานการประเมนิตนเอง สมัภาษณ์  และตรวจเยี่ยมส านกั/สถาบนั พรอ้มท ัง้รายงานผลการตรวจประเมนิ

ดว้ยวาจา และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันา ต่อคณะผูบ้ริหาร ในวนัที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส  าหรบัคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ประกอบดว้ย ผศ.ดร.เฉลมิเกียรติ ดุลสมัพนัธ ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัจนัทรเกษม ประธานคณะกรรมการ, ผศ.ดร.กิตติคม คาวรีตัน ์รองคณบดีคณะครุศาสตร ์(ฝ่ายประกนัคุณภาพและ

กจิการนกัศึกษา) มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ , ผศ.ดร.นวลฉว ีประเสริฐสุข คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ,           

อ.ปัญญานีย ์ พราพงษ ์วิทยากรประจ าเครือข่ายการพฒันาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และ อ .เบญญา กสานติกุล             

ผูช่้วยรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารและประกนัคุณภาพ  วทิยาเขตก าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พรอ้มดว้ยคณะกรรมการ

จากภายในมหาวทิยาลยัฯ 

 

การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดัการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับส  านกับส านกั//สถาบนัสถาบนั  

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 2556 ระหว่างวนัที่ ระหว่างวนัที่ 2121  --  2323  กรกฎาคม กรกฎาคม 25572557 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

  

ผลการประเมินคุณภาพกาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัส านกั รศึกษาระดบัส านกั / / สถาบนัสถาบนั  

  

ส านกั ส านกั //  สถาบนัสถาบนั    ปี ปี 22555544    ปี ปี 22555555    ปี ปี 22555566    ระดบัปี ระดบัปี 22555566    

ส านกัศิลปะและวฒันธรรม  4.20  3.40  4.00  ดี  

ส านกัสง่เสรมิวชิาการฯ  3.80  4.63  4.41  ดี  

ส านกัวทิยบรกิารฯ  4.33  5.00  5.00  ดีมาก  

ส านกังานอธกิารบดี  4.63  4.71  5.00  ดีมาก  

สถาบนัวจิยัและพฒันา  4.44  4.56  4.78  ดีมาก  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

การการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษา  ระดบัระดบัโปรแกรมวชิโปรแกรมวชิาา  ด าเนินการในช่วงระหว่ด าเนินการในช่วงระหว่างวนัที่ างวนัที่   

99  ––  17 17 มิถนุายน มิถนุายน 25572557  และมีผลการตรวจประเมิและมีผลการตรวจประเมินของสาขาวชิา ในคณะต่นของสาขาวชิา ในคณะต่างๆ ดงัตารางางๆ ดงัตาราง  
  

ผลการผลการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาระดบัระดบัโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร ์คณะครุศาสตร ์  

องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  
เทคโนโลยแีละเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมนวตักรรม  

พลศึกษาและพลศึกษาและ

สง่เสริมสขุภาพสง่เสริมสขุภาพ  

การศึกษาการศึกษา

ปฐมวยัปฐมวยั  

การการ

ประถมศึกษาประถมศึกษา  

1. ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ  5 5 5 5 

2. การผลติบณัฑติ  4.75 4.75 4.75 4.75 

3. กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา  5 5 5 4.5 

4. การวจิยั  4.79 3.44 3.67 4.33 

5. การบริการวชิาการแกส่งัคม  3.5 5 5 3.5 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  5 5 5 5 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  5 4 4 4 

10. นโยบายรฐับาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)    5 5 5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม  16 ตวับง่ช้ี (รวม 3D)    4.71 4.58 4.63 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวม  14 ตวับง่ช้ี    4.67 4.52 4.57 4.43 

  

ผลการตรวจประเมินคุณภผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชา คณะวทิยาการจ ัรมวิชา คณะวทิยาการจ ัดการดการ  

องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  บริหารธุรกจิบริหารธุรกจิ  บญัชีบญัชี  นิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์  

1. ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 4 4 4 

2. การผลติบณัฑติ 5 4.75 4.75 

3. กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา 5 5 5 

4. การวจิยั 5 5 5 

5. การบริการวชิาการแกส่งัคม 5 5 3 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5 5 5 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4 3 4 

10. องคป์ระกอบที่ 10  นโยบายรฐับาล  "สถานศึกษา 3 ดี" (3D) 5 5 5 

คะแนนเฉลี่ยรวม  16 ตวับง่ช้ี (รวม 3D) 4.88 4.75 4.56 

คะแนนเฉลี่ยรวม  14 ตวับง่ช้ี 4.86 4.71 4.50 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

  

ผลการตรวจประเมินคุณภผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชา รมวิชา คณะวทิยาศาสตรฯ์คณะวทิยาศาสตรฯ์  

องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  คอมพวิเตอร์คอมพวิเตอร  ์ 
วทิยาศาสตร์วทิยาศาสตร์

สขุภาพสขุภาพ  

วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์  

วศิวกรรมวศิวกรรม

เทคโนโลยีเทคโนโลยี  

1. ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการด าเนินการ  5.00  5.00  4.00  3.00  

2. การผลติบณัฑติ  5.00  5.00  4.75  4.75  

3. กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา  5.00  5.00  4.50  5.00  

4. การวจิยั  3.33  4.67  5.00  4.67  

5. การบริการวชิาการแกส่งัคม  5.00  5.00  5.00  5.00  

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  5.00  5.00  5.00  5.00  

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  4.00  5.00  4.00  2.00  

10. นโยบายรฐับาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)    5.00  5.00  5.00  5.00  

คะแนนเฉลี่ยรวม  คะแนนเฉลี่ยรวม  16 16 ตวับง่ช้ี ตวับง่ช้ี ((รวม รวม 33DD))        44..6633    44..9944    44..7755    44..5566    

คะแนนเฉลี่ยรวม  14 ตวับง่ช้ี    4.57  4.93  4.71  4.50  

  

ผลการตรวจประเมินคุณภผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์รมวิชา คณะมนุษยศาสตร์ฯฯ  
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1. ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนการ

ด าเนินการ  
 -     -     4 5 5 4 4 5 5 5 -      -     

2. การผลติบณัฑติ  4.25 3.5 4.75 5 4.75 4.75 4.5 5 5 5 4  -   

3. กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศึกษา  4.5 2.5 4.5 4 5 3.5 3 5 5 3.5 3  -   

4. การวจิยั  1.82 5 4.67 3.67 5 1.86 5 4.67 0 5 0.33 -  

5. การบริการวชิาการแกส่งัคม  1 4 5 4.5 5 4.5 4 5 4.5 5 2.5 5 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  -   

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  3 5 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 

10. นโยบายรฐับาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)    2.5 5 3 4.5 4.5 4.5 3.5 5 5 5 4 -  

คะแนนเฉลี่ยรวม  16 ตวับง่ช้ี  

(รวม 3D)    
2.9 3.88 4.5 4.38 4.88 3.91 4.19 4.88 4.69 4.81 2.75 3.75 

คะแนนเฉลี่ยรวม  14 ตวับง่ช้ี    2.96 3.71 4.71 4.36 4.93 3.83 4.29 4.86 4.64 4.79 2.57 3.75 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

  

โครงการประชุมเชิงปฏิโครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารจดัท าบตักิารจดัท าแนวแนวปฏบิตัทิี่ดี ปฏบิตัทิี่ดี ((BBEESSTT  PPRRAACCTTIICCEE))  ของส านกัวทิยบริการฯของส านกัวทิยบริการฯ  

  

เมือ่วนัที ่29-30 พฤษภาคม 2557 หน่วยการประกนัคุณภาพการศึกษาและการจดัการความรู ้ส  านกัวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดจ้ดัโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท  าการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ             

(BEST PRACTICE) และสงัเคราะหร์ายงานผลการปฏบิตัริาชการตมค ารบัรองปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ขึ้น ณ โรงแรมบา้นกรูด อาเคเดยี รสีอรท์แอนดส์ปา จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

 

โครงการดงักล่าวจดัขึ้นเพือ่เป็นการด าเนินงานการจดัท าแนวปฏบิตัทิี่เป็นเลศิ (BEST PRACTICE) และสงัเคราะห์

รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหก้บับุคลากรท ัง้หมดของ         

ส  านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเป็นการสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่แีละเพือ่ปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดอืน กรกฎำคม – กันยำยน 2557 

 

   QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  NNeewwsslleetttteerr  
 

NNPPRRUU  

บรรณาธกิารแถลง 

 สวสัดีค่ะ ท่านผูอ่้านจดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม             

ทุกท่าน วารสารฉบบัน้ี เป็นฉบบัที่ 4 ปีที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2557 ซึ่งไดร้บัเกียรติจาก          

รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกุล ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหค้วามรู ้        

ต่อจากฉบบัที่แลว้  ในหวัขอ้  Logo Slogan และส าหรบัเน้ือหาอื่นๆ ของจดหมายข่าวฯ มีการน าเสนอ            

(ร่าง) ตวับง่ชี้ใหมข่องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั

ผลการตรวจประเมินระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัคณะ ส านกั สถาบนั รวมท ัง้ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในฯ และโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าการปฏิบตัิที่ดี (BEST PRACTICE)        

ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

  

งานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

85 ม.3 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  

โทรศัพท์ 034-261057  โทรสาร 034-261057  

E-mail : iso@npru.ac.th 
 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

ใบอนุญาต เลขที่ 10/2554 

ปณ.สนามจันทร์ 

    

   ท่ีปรึกษา       : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิมล   เรืองศรี  ผู้ช่วยอธิการบดี 

   บรรณาธิการ     :    นางเบญจมาศ  สะสมทรัพย์ 

   ผู้ช่วยบรรณาธิการ   :     นางสาวนิลภวิษย์  ทับทอง   นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมสอุงค์   นางสาว วิจิตรี แก้วกระมล 
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