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       ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั    การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดงักล่าว มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจยัภายใน
และภายนอกหลายประการท่ีท าให้การประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เร่งด าเนินการ ปัจจยัดงักล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและบณัฑิตภายในประเทศ มีแนวโนม้ท่ีจะมีความแตกต่างกนั
มากข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขา้ม
พรมแดน และการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบณัฑิต อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ซ่ึงทั้งสองประเด็นตอ้งการการรับประกนัของคุณภาพการศึกษา                      

3) สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจแก่สังคมว่าสามารถพฒันาองค์
ความรู้และผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ    การพฒันา
อาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

4) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใหข้อ้มูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ  ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งนกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ี เ ปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
(participation) มีความโปร่งใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได ้(accountability) ตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

6) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

บทที ่ 1 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา 

1. ความจ าเป็นและวตัถุประสงค์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 



 

2                                          คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556   
 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม  
2549 เพื่อเป็นกลไกก ากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศ      แนว
ทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การ
จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกนัคุณภาพของบณัฑิตใน
แต่ละระดบัคุณวฒิุและสาขาวชิา  
 

ดว้ยความจ าเป็นดงักล่าว สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัตน้สังกดัจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบนันั้น ๆ ก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพวา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน  

2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค ์
(goals) ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเองและเป็นสากล 

3) เพื่อใหภ้าควชิา คณะวชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรั้บขอ้เสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพฒันาจุดท่ีควร
ปรับปรุงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะท่ี เป็นประโยชน์ต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่า
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 

5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูล
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไวใ้นหมวด 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและ ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา    

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ          การประกนัคุณภาพ
ภายนอก   

การประกนัคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวการ
จดัการศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ สมศ. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1 คร้ังใน
ทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชน  ซ่ึง สมศ. ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 -2548) เสร็จส้ินไปแลว้ 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดบัสถาบนั
และคณะวชิา แต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลกั  การประเมินจะครอบคลุมการจดัการนอก
สถานท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือกลุ่มสถาบนัท่ี
แต่ละสถาบนัเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  ซ่ึงมีหลกัการส าคญั 5 ประการดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ไม่ได้มุ่งเน้นเร่ืองการตดัสิน  
การจบัผดิ หรือการใหคุ้ณใหโ้ทษ 

2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 กบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
2. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 กบัการ 
 ประกนัคุณภาพการศึกษา 



 

4                                          คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556   
 

2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(evidence based) และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) 

3) มุ่งเน้นในเร่ืองการส่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกว่าการก ากบั
ควบคุม 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของ
ชาติตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย  แต่ยงัคงมีความ
หลายหลายในทางปฏิบติั  โดยสถาบนัสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม
ตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน 
 
 
 
                กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการ  กล่าวคือ ใหมี้การสร้างกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพื้นท่ีบริการและจุดเนน้ระดบัการศึกษา
ท่ีต่างกัน  รวมทั้งมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความ
หลากหลาย ทั้งการพฒันาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดบัทอ้งถ่ิน       การ
ขบัเคล่ือนภาคการผลิตในชนบท ทอ้งถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์  ซ่ึงระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอย่างมีนยัส าคญั อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศดีข้ึน  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พฒันาและการท างานของอาจารย ์สามารถ
ปรับจ านวนของบณัฑิตในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของสังคม ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใน
กลุ่มเหล่าน้ีมีกลไกร่วมกนัในการประกนัคุณภาพ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปล่ียนกนัได้
ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ี
นกัศึกษาและสาธารณะใหค้วามเช่ือถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรรงบประมาณของรัฐ และ          การ
สนบัสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยา้ยหน่วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 



 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  5 
 

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  เพื่อเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอนัจะน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนและการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรี  เพื่อให้ได้บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขบัเคล่ือนการพฒันาและ      การ
เปล่ียนแปลงในระดบัภูมิภาค  สถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค  เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดบัปริญญาโทดว้ยก็ได ้
 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
รวมทั้งสาขาวชิาชีพเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเนน้การท าวทิยานิพนธ์หรือการวจิยั  หรือเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้ง
สถาบนัอาจมีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจ าแนก
ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี 1 เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑิตศึกษา และลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนัท่ีเน้น
ระดบัปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก  
และเนน้การท าวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก  สถาบนัเนน้        การผลิตบณัฑิตท่ี
เป็นผูน้ าทางความคิดของประเทศ  สถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดบั
สากล  มุ่งสร้างองคค์วามรู้ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ 
 ดงันั้น การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งสร้างกลไกการประเมินคุณภาพใหส้อดรับกบั    การ
แบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 

ท่ีว่าด้วยการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ี
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเ้ป็น
กลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
นโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจดัท าข้ึนฉบบัน้ีไดใ้ช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระส าคญัท่ีครอบคลุม
เป้าหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีค านึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบนัสามารถน าไปใช้ก าหนดพนัธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบติังานได ้

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ไดแ้ก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานยอ่ยทั้ง 
3 ดา้นน้ี อยูใ่นมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 3 มาตรฐานเช่นกนั  คือ มาตรฐานท่ี 1 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนว      การจดัการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจ้ดัท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการจดัตั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม ค 
สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดบัปริญญาเอก นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ

4. การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 
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สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะ          การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

 
คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลกัเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีความ
ทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากล ซ่ึงท าให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตวั 
และต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจดัการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด   
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา และสัมพนัธ์กับ
มาตรฐานและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพท่ีพฒันาข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ทั้งน้ี ความเช่ือมโยงระหวา่งมาตรฐานการศึกษา 
หลั ก เ กณฑ์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง  แ ล ะ ก า รป ร ะ กัน คุณภ าพ ก า ร ศึ กษ า  ส า ม า ร ถ แส ด ง ใ นแ ผนภ าพ 
ท่ี  1.1 
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แผนภาพที ่1.1  ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 
 
                                
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                       
 
 
                                                                                                            
 
       
 
 
 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลยัไดต้ระหนกัดี
ถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัท าประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง นโยบายและ
แนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการส าคญั 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบนั (institutional autonomy) และความพร้อมของ
สถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
(accountability)   
                   ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดร้ะบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ

5.  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงคท์ั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจดัการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร้างสงัคมแห่ง 
การเรียนรู้/สงัคมแห่ง

ความรู้ 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพ
บณัฑิต 

มาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดา้นการสร้าง
และพฒันาสงัคม

ฐานความรู้ 
และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

หลกัเกณฑก์ ากบั
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบนัอุดม 
ศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใตต้วับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพ 
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พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนบัสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนา้ท่ีร่วมกบัสถานศึกษาในการจดั
ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 5.1  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  
       หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบงัคบัใช้ ส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 
ไดเ้สนอระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมี้มติเห็นชอบกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ซ่ึง
ต่อมาไดจ้ดัท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติั  สาระส าคญัของประกาศฉบับน้ีระบุให้
ทบวงมหาวทิยาลยัสนบัสนุนและส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานตน้
สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนบัสนุนใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเ มินผลการด า เ นินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบนัอุดมศึกษา  

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบบัน้ียงัคงไวต้ามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 
2545  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
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พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไวใ้นฉบบั
เดียวกนั  มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีหลกั 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรือออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา 
โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ยงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจง้ผลให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
 5.1.1  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณา
จากประเด็นต่อไปน้ี 
  1) ระบบการประกนัคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 2) ผลการปฏิบติังานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในท่ีก าหนดไว ้
  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
 5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใ้ชแ้นวปฏิบติัดงัน้ี 

1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา บริหารและติดตาม
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด      ความมัน่ใจวา่
การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน  เพื่อใช้ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใตก้รอบ
นโยบายและหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบ การประกนั
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  
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4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัน้ี (1) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) 
คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์(3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา(7) การวดัผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
เห็นสมควร 
  ทั้งน้ี ใหแ้ต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบ           การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
 5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีคณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ สภาสถาบนั  
หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน  โดยให้สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
                                      ใหห้น่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจง้ผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 5.2  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
      5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบนัอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับ การพฒันาของสถาบนั  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพฒันาข้ึนเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะตอ้งมี
กระบวนการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ         การ
ปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าประสงคแ์ละมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง  
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มัน่ใจว่าสถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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 5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ยงัตอ้งด าเนินการให้ไดต้ามมาตรฐานและ
หลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติดา้นต่าง ๆ ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวทิยาลยัของรัฐ เป็นตน้  
  ตัวบ่งช้ีเป็นขอ้ก าหนดของการประกนัคุณภาพภายในท่ีพฒันาข้ึนในองคป์ระกอบ
คุณภาพ 9 ดา้นท่ีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
(1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนด าเนินการ (2) การผลิตบณัฑิต  (3) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 
(4) การวิจยั (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (7) การบริหารและ
การจดัการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าว
สามารถช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับองค์ประกอบคุณภาพนั้ นๆ ได้ทั้ งหมด  ดังนั้ น ในบทท่ี 3 ของคู่ มือฉบับน้ีจึงได้พัฒนาตัวบ่งช้ี ท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
และผลผลิตหรือผลลพัธ์  นอกจากน้ี ตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินกระบวนการยงัไดน้ าเสนอตวัอยา่งแนวทางปฏิบติั
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานไวด้ว้ยในบทท่ี 4 เพื่อประโยชน์ของสถาบนัอุดมศึกษาในการน าตวับ่งช้ีดงักล่าว
ไปใช ้
   เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวดัของแต่ละตวับ่งช้ีซ่ึงพฒันาจากเกณฑ์และแนว
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ สมศ. ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มีความส าคญัส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัท่ีจะต้องให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ชดัเจนและเขา้ใจร่วมกนัทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจดัระบบประกนัคุณภาพพร้อมทั้งตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนั ระบบประกนัคุณภาพท่ีใชต้อ้งสามารถเช่ือมโยงใหเ้กิดคุณภาพของ   การ
ปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดบัคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจ
จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ท่ีส าคัญคณะกรรมการหรือ
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หน่วยงานน้ีต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง
สามารถใชง้านร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั 
  5.2.4 ระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวดัผลด าเนินงานเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ 
การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกตอ้งตรงกนัทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
สถาบนั ตลอดจนเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึง
เป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฎิบติังานประจ า การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพฒันา 
 
  

 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ระบุวา่ ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่
การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไวว้า่ ให้มีส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา” 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ มี   การ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ ดว้ย
เหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนน้การประเมินผลการจดัการศึกษา  ดงันั้น 
ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดยได้
เช่ือมโยงให้เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 
 
 
 

6. การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แผนภาพที่ 1.2   ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      
   

จากแผนภาพท่ี 1.2  จะเห็นว่า เม่ือสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
แลว้ จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นผลจาก  การประกนั
คุณภาพภายในหรือเรียกวา่ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เพื่อน าเสนอสภา
สถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสาร
เช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนั การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดั และการประเมิน
คุณภาพภายนอก  โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. 
ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะทอ้นภาพท่ีแทจ้ริง
ของสถาบนัในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

การประเมินตนเอง
ของสถาบนั 

 

การตรวจเยีย่ม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตามผล 

  ขอ้มูลป้อนกลบั 

การประกนัคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบติังาน
ของสถาบนั 

 
 
 
 
 
ติดตามตรวจสอบโดยตน้สงักดัทุก 3 ปี 

รายงานประจ าปี 



 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  15 
 

 
 
 

 
 
 
 

จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมิน  การ
ด าเนินงานของสถาบนัตามระบบและกลไกท่ีสถาบนันั้นๆ ได้ก าหนดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้สถาบนัได้ทราบ
สถานภาพท่ีแทจ้ริง  อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้
อย่างต่อเน่ือง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูป้ระเมินและสถาบนัท่ีรับการประเมิน
จ าเป็นตอ้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ทั้งน้ี  สถาบนัตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนส้ินปี
การศึกษาท่ีจะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ดงัน้ี 

1) เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพฒันาการจัด
การศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้ งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณี ท่ี เ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วนั นับจากวนัส้ินปี
การศึกษาของแต่ละสถาบนั 
 

เพื่อให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงควรมีแนวทางการจดั
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บขอ้มูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)  

 

บทที ่ 2 
กระบวนการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2.1   การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยีย่มของผู้ประเมิน     

    2.1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี  
 ก. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใช ้
รูปแบบการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานขอ้มูล
ดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)  
                             ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้น
การประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานขอ้มูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและ  การ
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาใน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน (common 
data set) และเอกสารอา้งอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) 
รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีนโยบายใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกดัใช้
ฐานขอ้มูลดงักล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจดัส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผา่นทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

             ข. จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละตวับ่งช้ีตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลา

เดียวกบัท่ีน าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัช่ือเอกสารท่ีระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง 
                                           2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าไดใ้นสองแนวทาง คือ จดั
เอกสารให้อยู่ในท่ีอยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผูใ้ด 
หน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจดัในแนวทางท่ีสอง คือ น าเอกสารมารวมไวท่ี้
เดียวกนัในหอ้งท างานของคณะผูป้ระเมิน โดยจดัให้เป็นระบบท่ีสะดวกต่อการเรียกใช ้ การน าเสนอเอกสาร
ในแนวทางน้ีเป็นท่ีนิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดร้วดเร็วและดูความเช่ือมโยงใน
เอกสารฉบบัต่างๆ ไดใ้นคราวเดียว  
           ปัจจุบนั เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีแต่ละตวัและ
องค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจดัเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไวบ้น
ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงท าให้การจดัเก็บเป็นระบบและง่ายต่อ        
การคน้หาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเร่ืองการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานของสถาบนั          

 

2.  ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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             2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
 ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบนั ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีส าคญัๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2) เน้นย  ้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการ
สัมภาษณ์  โดยยดึหลกัวา่ตอบตามส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  เพื่อสร้าง      
ความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น  เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 

4) เนน้ย  ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนกัวา่การประกนัคุณภาพ คือภารกิจประจ า
ของทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัท าอยา่งต่อเน่ือง 

ข. การเตรียมบุคลากรผูป้ระสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมี
บุคลากร จ านวน 1-3 คน ท าหนา้ท่ีประสานงานระหว่างคณะผูป้ระเมินกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ผูป้ระสานงานควรเตรียมตวัดงัน้ี  

1) ท าความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด  
2) ท าความเขา้ใจอย่างดีกบัภารกิจของคณะวิชาและสถาบนัเพื่อสามารถให้

ขอ้มูลต่อผูป้ระเมิน  รวมทั้งตอ้งรู้ว่าจะตอ้งติดต่อกบัใครหรือหน่วยงานใด หากผูป้ระเมินตอ้งการขอ้มูล
เพิ่มเติมท่ีตนเองไม่สามารถตอบได ้

3) มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศพัทข์องผูท่ี้คณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น 

4) ประสานงานล่วงหนา้กบัผูท่ี้จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบนัวา่จะเชิญมาเวลาใด  หอ้งใด หรือพบกบัใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินก าหนด 

5) เม่ือมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผูป้ระเมินจะตอ้งสามารถ
ประสานงานแกไ้ขไดท้นัที 

2.1.3  การเตรียมสถานทีส่ าหรับคณะผู้ประเมิน 
    ก. หอ้งท างานของคณะผูป้ระเมิน 

1) จดัเตรียมห้องท างานและโต๊ะท่ีกวา้งพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก 
โดยเป็นหอ้งท่ีปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการ 

2) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริม
อ่ืนๆ ใหค้ณะผูป้ระเมินพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 

3) จดัเตรียมโทรศพัท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไวใ้นห้องท างานหรือบริเวณ
ใกลเ้คียง 
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4) ห้องท างานควรอยูใ่กลก้บัท่ีจดัเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวนั ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

5) ควรประสานงานกบัคณะผูป้ระเมิน เพื่อทราบความตอ้งการพิเศษอ่ืนใด 
เพิ่มเติม 
 ข. ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็น
การเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกบัทมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 ก. สถาบนัอุดมศึกษาจดัท าค าสั่งแต่งตั้ งและจดัส่งให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งน้ี แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดงัน้ี :  
 1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับขนาดของ
ภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีผ่าน    
การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้
ประเมินของ สกอ. ก็ได ้ ส่วนผูป้ระเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าตอ้งผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดั
ฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ.  

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างนอ้ย 3  คน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัขนาดของคณะ

วชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผู ้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถใหค้  าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้
ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได ้  ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผ่าน     
การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผูป้ระเมินจากภายในหรือนอก
สถาบนัก็ได ้ในกรณีท่ีเป็นผูป้ระเมินภายในสถาบนัตอ้งอยูน่อกสังกดัคณะท่ีประเมิน โดยประธานตอ้งเป็น 
ผูท่ี้ข้ึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของสถาบนั 
- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  ผู ้

ประเมินของ  สกอ. อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ี
ข้ึนบญัชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
 ข. สถาบัน อุดมศึกษาแจ้ง ให้คณะกรรมการประ เ มินคุณภาพทราบว่ า 
คณะกรรมการประเมินฯ จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและระดบัสถาบนั ผา่นทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจดัส่ง username และ password ให้
คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดบัทราบเพื่อเขา้ไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้า
ก่อนวนัรับการตรวจเยี่ยมอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์  โดยในส่วนของผูท้  าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ      การ
อุดมศึกษาจดัส่งรหสัประจ าตวั (ID code) ให้ดว้ย เพื่อให้ประธานฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและยืนยนัความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขา้สู่ระบบ                           
                                 นอกจากนั้น ให้สถาบนัแจง้รายช่ือผูท้  าหน้าท่ีประสานงานระหว่างสถาบนั  
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากบัคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศพัท์และ e-mail address 
ส าหรับติดต่อ  

ค.  ประสานงานกบัประธานหรือตวัแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม  การให้ข้อมูลท่ี
คณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยีย่ม การนดัหมายต่าง ๆ  เป็นตน้  

2.2 การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยีย่มเพือ่ประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจง

วตัถุประสงคแ์ละวธีิการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 
2) บุคลากรพึงปฏิบติังานตามปกติระหวา่งการตรวจเยี่ยม  แต่เตรียมพร้อมส าหรับ   การ

น าเยีย่มชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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3) จดัให้มีผูป้ระสานงานท าหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งน้ี เพื่อประสานงานกบั
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการขอ้มูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลงัเวลาราชการ ควรมีผูป้ระสานงาน
ส่วนหน่ึงอยูอ่  านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมี้โอกาสรับฟังการให้ขอ้มูลป้อนกลบัจากคณะกรรมการประเมินฯ
เม่ือส้ินสุดการตรวจเยีย่ม ตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
 2.3 การด าเนินการของสถาบันภายหลงัการประเมินคุณภาพ 

1) ผูบ้ริหารระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดบัสถาบนั รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้ง น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะเขา้สู่การประชุมหรือสัมมนาระดบัต่างๆ เพื่อวางแผนพฒันา
หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยอาจจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการในการแกไ้ขจุดท่ี
ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง  ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ  ก าหนดเวลาเร่ิมตน้จนถึงเวลา
ส้ินสุดกิจกรรม  งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม  ตลอดจนผูรั้บผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งน้ี เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) พิจารณาการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบนั    
ช่ืนชมผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนกัวา่ผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนัควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพฒันาผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
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 เพื่อใหก้ารด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเป็นไปอยา่งมี
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สภาสถาบนัราชภฏั พ.ศ.2539 เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.2547  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จึงก าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาดงัน้ี 
 
นโยบาย 

1. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั
ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการภายใน และมาตรฐานของหน่วยงาน  ต้นสังกดัโดยเน้นให้ทุก
หน่วยงานน าระบบประกนัคุณภาพไปใชเ้พื่อใหเ้กิดกลไกในการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจดัท าระบบและกลไกการประกนั  คุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั  ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมี
การด าเนินการตามเป้าหมาย   และวตัถุประสงค์ท่ีเอ้ือต่อการตรวจสอบ  การตรวจประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอก   ตลอดจนประสานกบัส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา    ในการจดัท าแผนงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 

3. ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นประจ าภายใตก้รอบ
และมาตรฐานท่ีก าหนด  เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลยัน าไปใช้ในการ
พฒันาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลสรุปของการประกนัคุณภาพการศึกษาจะเป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานประจ าปีท่ีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. ผูบ้ริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยจะต้องน าข้อมูลท่ีได้จากรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูต้รวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลยัและจากหน่วยงาน
ภายนอกไปใชใ้นการวางแผนพฒันา และปรับปรุงระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5. สนับสนุนและส่งเสริมระบบเครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ  และทอ้งถ่ิน 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1. พฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาภายในของ
มหาวทิยาลยั โดยใหป้ระชาคมมีส่วนร่วม 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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2. จดัใหมี้ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานใหทุ้กหน่วยงาน
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

3. ก าหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั  หน่วยงานเพื่อจดัท า
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในและด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ
หน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั 

4. จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
5. เสริมสร้างความเขา้ใจ  เน้นให้เห็นความส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพ  การศึกษาโดยจดั

กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบและตระหนักถึง
ความส าคญั (Awareness) มีความพยายาม (Attempt) ในการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพให้บรรลุผลตาม
เกณฑ ์(Achievement)   

6. จดัใหมี้การอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อใหก้ารตรวจสอบและการประเมิน
มีมาตรฐานและแนวทางเดียวกนั 

7. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานระดบัคณะ ศูนย ์ส านกั จดัท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา
ตามมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี/เกณฑท่ี์ก าหนด 

8. จดัให้มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน โดยน าผลการ
ด าเนินงานและการประเมินตนเองของหน่วยงานมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวทิยาลยั 

9. ให้ทุกหน่วยงานน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การท างาน  และวางแผนในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

10. ก าหนดใหมี้การส่งมอบผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารเพื่อใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีความต่อเน่ือง 

11. มีเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งในดา้นการตรวจเยีย่ม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

12. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงเป็นผูใ้ช้บณัฑิตของมหาวิทยาลยั มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด  ในการพฒันางานและประเมินคุณภาพบณัฑิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัต่อไป 

13. มหาวิทยาลยัและทุกหน่วยงานจดัท าขอ้มูล  ข่าวสาร  จดักิจกรรมและผล การด าเนินงาน เพื่อ
เผยแพร่งานประกนัคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและ
ในมหาวทิยาลยัรับทราบขอ้มูลและเขา้ใจระบบงานประกนัคุณภาพ  การศึกษาของหน่วยงานและสร้างความ
มัน่ใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการของมหาวทิยาลยัต่อผูรั้บบริการ 
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1.1   หลกัการ 
 การพฒันาตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
ส าคญั 6 ประการ คือ  

1) ตวับ่งช้ีพฒันาข้ึนภายใตอ้งคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นท่ีมีความครอบคลุมพนัธกิจหลกั 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจสนับสนุน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตวับ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัตวับ่งช้ีการ
ประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตห้ลกัการส าคญั คือ ไม่ให้เป็นภาระซ ้ าซ้อนใน        การปฏิบติังาน
แก่สถาบนัอุดมศึกษา 

3) ตวับ่งช้ีประเมินปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์ โดยตวับ่งช้ีผลผลิต
และผลลพัธ์จะมีทั้งท่ี สกอ.พฒันาข้ึนและตวับ่งช้ีท่ี สมศ.ใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี เพื่อ  ความ
เช่ือมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.  

4) ตวับ่งช้ีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจดัการทั้ง 4  ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษา
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรม 

5) จ านวนตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนเป็นเพียงจ านวนตวับ่งช้ีขั้นต ่า สถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
เพิ่มเติมตวับ่งช้ีและเกณฑไ์ดต้ามความเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั  

6) เ กณฑ์ ท่ี พัฒนา ข้ึน มีทั้ ง ประ เภท เกณฑ์ม าตรฐานทั่ว ไป ท่ี ใช้กับ ทุ กก ลุ่ ม
สถาบนัอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้น
ระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม ค 1 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้น
ระดบัปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดบัปริญญาเอก ตามนิยามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 

บทที ่3 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

1.  แนวทางการพฒันาตัวบ่งช้ีเพือ่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
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1.2 วธีิการพฒันาตัวบ่งช้ี 
 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักง านคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา  พ.ศ .  2548   ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
 1.2.2 วเิคราะห์และประมวลขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ 1.2.1 เพื่อน ามาพฒันา
ตวับ่งช้ี โดยจ าแนกตามปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและผลลพัธ์ โดยใช้องคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นท่ี
ครอบคลุมพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพฒันาตวับ่งช้ี เพื่อให้สามารถวดัคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดค้รบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 ก าหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเป็น 
ตวับ่งช้ีดา้นปัจจยัน าเขา้ ตวับ่งช้ีดา้นกระบวนการ และตวับ่งช้ีดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ ซ่ึงมีความครอบคลุม
ทุกองคป์ระกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดตามมุมมองการบริหารจดัการทั้ง  
4 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การ
เรียนรู้และนวตักรรม 
 1.2.5 ก าหนดตวับ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพและตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
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ด าเนินงานไดก่ี้ขอ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนน ให้
ถือวา่ได ้0 คะแนน 

2) ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณอยูใ่นรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ี (ซ่ึงอยูใ่นรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์  โดยท่ีแต่ละตวับ่งช้ีจะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว ้ตวัอยา่งเช่น  
                       ตัวอย่างที ่1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม 
ตวับ่งช้ีไดร้้อยละ 75.51   

               คะแนนท่ีได ้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
                       ตัวอย่างที ่2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด า เนินงานตาม 

ตวับ่งช้ีไดร้้อยละ  34.62  

                      คะแนนท่ีได ้  = 5
85

62.34
          =   2.04  

    
                                    ตัวอย่างที ่3 ก าหนดค่าเฉล่ียคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 
200,000 บาท เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานได ้152,500.35 บาทต่อคน 

            คะแนนท่ีได ้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

         ตัวอย่างที ่4  ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี
ไดร้้อยละ 92.08  

            คะแนนท่ีได ้ 5
90

92.08
  =  5    

 
                  หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน  สรุปไดด้งัน้ี                                                                                           

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนน 5 จะไดค้ะแนน 5 

2) ผลการด าเนินงานต ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน 5 
ค านวณคะแนนท่ีไดด้งัน้ี     
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    คะแนนท่ีได ้  =     

         
     
    ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 
        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนนใหใ้ชท้ศนิยม 2 ต าแหน่ง โดย    การ
ปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 ตามหลกัการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ข้ึนไปปัดข้ึน) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 
 

1.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดบั มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่
ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนนให้ได ้0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน 
ดงัน้ี  

คะแนน 0.00 -1.50 หมายถึง การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 -2.50 หมายถึง การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 2.51 -3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดบัพอใช ้
คะแนน 3.51 -4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดบัดี 
คะแนน 4.51 -5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
    
  
 
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั  แต่ละสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องใช้ 

ตวับ่งช้ีคุณภาพทุกตวัในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

หน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนให้สถาบนัพิจารณาตวับ่งช้ีท่ีจะน าไปใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบท โครงสร้าง 
และระบบการบริหาร และปรับขอ้ความในตวับ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคลอ้งกบัระดบัของหน่วยงาน
ท่ีรับการประเมิน เช่น ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบนัและผูบ้ริหารของสถาบนัอาจปรับเป็นการ
ประเมินกรรมการประจ าคณะวชิาและผูบ้ริหารคณะวชิา เป็นตน้ 

3) การประเมินทุกตวับ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเวน้ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ตวับ่งช้ีท่ี 
4.3 และตวับ่งช้ีท่ี 8.1 สถาบนัอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได ้ ในกรณีเช่นนั้นจะตอ้งระบุให้

2.  ค าช้ีแจงอืน่ๆ ในการน าตัวบ่งช้ีไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินการ                                   x  5 
คา่ร้อยละหรือคา่เฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตวับง่ชีน้ัน้ ๆ  
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ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปี
การศึกษาท่ีประเมิน ส าหรับตวับ่งช้ีของสมศ. ใหใ้ชร้อบปีตามท่ี สมศ. ก าหนด 
                  4) อาจารยป์ระจ า หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา
ทั้งปีการศึกษา ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
                    นักวิจัยประจ า  หมายถึง  ข้าราชการ  หรือพนักงาน หรือบุคลากร ท่ี มีสัญญาจ้างกับ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีวจิยัหรือนกัวิจยั 
                        การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า ใหน้บัระยะเวลาการท างาน ดงัน้ี  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
นอ้ยกวา่ 6 เดือน ไม่สามารถน ามานบัได ้

 
    

 
 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู ้เรียนส าคัญท่ีสุด เป็น
กระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือรวมทั้งมี
การฝึกและปฏิบติัในสภาพจริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสังคมและการประยกุตใ์ช ้มี    การ
จดักิจกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ  

นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดย
สะทอ้นจากการท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหวัขอ้ท่ีสนใจใน
ขอบเขตเน้ือหาของวชิานั้นๆ  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมุ่งพฒันา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตวัอยา่งเช่น1   

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 

                                                 
1 ดเูพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสงัเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ที่เน้นตวัผู้ เรียนเป็นส าคญั ตัง้แต ่พ.ศ.  
   2542-2547” . 

3.  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในตัวบ่งช้ี    
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5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรู้ท่ีเนน้การวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ (Research–based Learning)  
7) การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)  

 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกวา่ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
(alignment) ซ่ึงการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการด าเนินการมีความ
เช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอยา่งสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบนัของเจา้ของบทความ  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ 
 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและในการปฏิบติั
แก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  29 
 

งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดคน้ท่ีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้หรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั) ท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ท่ีแสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นท่ียอมรับ  
 
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบติัของนกัวิจยัทัว่ไป เพื่อให้การด าเนินงานวิจยั
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวชิาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้
ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวจิยั ดงัน้ี 

1) นกัวจิยัตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงท่ีท าไวก้ับหน่วยงานท่ี

สนบัสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั 
3) นกัวจิยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าวจิยั 
4) นกัวจิยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
5) นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
6) นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
7) นกัวจิยัพึงน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8) นกัวจิยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
9) นกัวจิยัพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนพึงปฏิบติัเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยตอ้งยึดมัน่ในหลกัการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมัน่และยืนหยดัใน
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง 2) ซ่ือสัตยสุ์จริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้4) 
ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใช้อ  านาจครอบง าผิด
ท านองคลองธรรมต่อนกัศึกษา และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5) จรรยาบรรณต่อ

                                                 
2 ดเูพิ่มเติม “จรรยาบรรณนกัวิจยั” สภาวิจยัแหง่ชาติ. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม 
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ผูบ้งัคบับญัชา 6) จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 7) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน         8) จรรยาบรรณต่อ
นกัศึกษาและผูรั้บบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักวิจัยประจ า หมายถึง ขา้ราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีวจิยัหรือนกัวิจยั 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑจ์ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงัน้ี 
 ระบบทวภิาค  -  ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

   (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
-  ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต  
   ต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                                       (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   -  ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
      (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  

 
ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดงัน้ี 

1) ค านวณค่าหน่วยกิตนกัศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวา่ง
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกบัจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  
รวบรวมหลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  โดยมีสูตร  การค านวณ 
ดงัน้ี 

 SCH =     nici 

เม่ือ  ni   =  จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในวชิาท่ี i 
     Ci   =   จ านวนหน่วยกิตของวชิาท่ี i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใชสู้ตรค านวณดงัน้ี 
                          SCH 
 FTES  =                        

                         จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้น ๆ 
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นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัไดมี้การ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

 
นักศึกษาภาคพิเศษ   หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัมิได้
นบัวา่การสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรือไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัการสอนของ
อาจารยเ์ป็นการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลกัฐานของความส าเร็จปรากฏชดัเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้   
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบนั ตวัอย่างของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั เช่น นักศึกษา 
ผูป้กครอง สมาคมผูป้กครอง ผูป้ฏิบติังาน คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลสถาบนัในดา้นต่าง ๆ ศิษยเ์ก่า นายจา้ง สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ องคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนบัสนุน ผูเ้สียภาษี ผูก้  าหนดนโยบาย ผูส่้งมอบ ตลอดจนชุมชนในทอ้งถ่ินและ
ชุมชนวชิากาหรือวชิาชีพ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทาง      การ
พฒันาของสถาบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ ผล       การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบนัควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวดัระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์   โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้ นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบติั เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบดว้ย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตวับ่งช้ีความส าเร็จของ
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โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผูรั้บผิดชอบหลกัหรือหัวหน้า
โครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน   
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีการก าหนดอย่างชดัเจนว่าตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อให้ไดผ้ลออกมา
ตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอนการปฏิบติังานจะตอ้งปรากฏให้ทราบโดยทัว่กนัไม่วา่จะอยูใ่นรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวธีิการอ่ืน ๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
และขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้ระบบมีการขบัเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจดัสรรทรัพยากร มีการจดั
องคก์าร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้  าเนินงาน  
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบท่ีท าหน้า ท่ี ในการรวบรวมข้อมูล เข้ามาท าการประมวลผล  
รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยงัผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการปฏิบติังาน การบริหาร หรือการตดัสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น 
เคร่ืองมือสนบัสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคก์ารมีหลายประเภทในแต่ละ
ประเภทมีไดห้ลายระบบ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นในการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ  และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือ 
วารสารวชิาการ ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวชิาการ(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล เช่น ฐานขอ้มูล Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์นั้ น ๆ หรือ
วารสารวชิาการท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบันานาชาติ  
และมีช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร่โดยส านกังานฯ 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดบักรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
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หลกัธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมท่ีใชใ้นการบริหารงานน้ีมีความหมายอยา่งกวา้งขวาง กล่าวคือ หาไดมี้ความหมายเพียงหลกัธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอ้ง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก 
เป็นตน้  

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะน ามา
ปรับใชใ้นภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 4 

1) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน มี
กระบวนการปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา ปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมให้องค์ก าร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้ งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการ
ของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี
และผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเ้ม่ือ
มีขอ้สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้
                                                 
3 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีด”ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
4 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือการจดัระดบัการก ากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
(Good Governance Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  
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6) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

7) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดี
ของส่วนราชการ 

8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน        
การบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติัและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกนั
โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และ
อ่ืนๆ  

10)  หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ไดใ้น
ประเด็นท่ีส าคญั โดยฉนัทามติไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์

 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับ  การ
รับรอง จากสภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
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หลกัการ 
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นท่ีอาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น

หนา้ท่ีท่ีสถาบนัจะก าหนดวสิัยทศัน์ แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบั
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบนั ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบนัเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบนั และมีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดแลว้ให้รับทราบทัว่กนั
ทั้งอาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ช้บริการและ
สังคมโดยรวม  
 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification   

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลกัการอุดมศึกษา  
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวนทั้งส้ิน 4 ตัวบ่งช้ี (สกอ.  จ านวน 1 ตวับ่งช้ี   และ สมศ. จ  านวน 3 ตวับ่งช้ี ) 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

4.  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
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16 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.) 
16.1  นกัศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน 
16.2  ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตในประเด็นเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

17   ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1    :  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั  การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลัก 
สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนั  เพื่อให้
สถาบนัด าเนินการสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรือจุดเนน้ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืน ดังนั้ น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบนั  
 ในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลกัษณ์หรือจุดเนน้ของสถาบนัแลว้  
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  ยุทธศาสตร์ดา้นต่างๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทาง
การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบนัเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :    
1.  มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถาบนั และได้รับความเห็นชอบจากสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบญัญติัสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 
2554)   

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการ

เรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  37 

4.  มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดั
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา  
7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพื่อพิจารณา 
8.  มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกล

ยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
8  ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน    
    สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนทีเ่ช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณธิานและ   
    พระราชบัญญตัิสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา                           
    ระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10             
    (พ.ศ.2551-2554)   

1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบนั  หากสถาบนัไดก้ าหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยู่แล้วตั้ งแต่เร่ิมต้น  สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยงัมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนัของสถาบนัหรือไม่  หากเหมาะสมตอ้งด าเนินการให้แน่ใจวา่สมาชิกในสถาบนั
และ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 

1.2 หากตอ้งมีการปรับแกป้รัชญาหรือปณิธานของสถาบนัตามสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป  
ควรเป็นการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกนัทั้งผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  เพื่อเป็นท่ียอมรับของ
ทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดก้ าหนด 
ร่วมกนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
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1.3 มีการพฒันาแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ สภา
สถาบนั พระราชบญัญติัสถาบนั จุดเน้นของสถาบนั และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมทั้งหลกัการและ
มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชดัเจนวา่ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ  สภา
สถาบนัและกลยุทธ์สอดคล้องกนัในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นท่ีไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแกใ้หส้อดคลอ้ง 

1.4 มีการจัดตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  (strategy) เพื่อน าสถาบันไปสู่
ความส าเร็จท่ีพึงประสงค ์ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ (vision) พนัธกิจ (mission) เป้าประสงค ์(goal) และ
วตัถุประสงค์ (objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส 
(opportunity)   และภยัคุกคาม (threat)  เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ท่ีชดัเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบนั  อนัไดแ้ก่ การเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม วสิัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ท่ีสถาบนัก าหนดควรผา่นการประชาพิจารณ์ร่วมกนัจาก
ทั้งผูบ้ริหาร  อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
กนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหวงัของสถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1  มีการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารหน่วยงานยอ่ยภายในถึงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และ

เป้าหมายของกลยทุธ์  และมีการก าหนดหน่วยงานภายในรับผดิชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อยา่งเป็น
ทางการ 

2.2   มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอยา่งเป็นทางการ 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวจัิย  การบริการทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

3.1 มีการจดัท าแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบติัการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบติัการประจ าปีทั้ง 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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4.1 มีการจดัท าตวับ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีจะใช้วดั
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปี ทั้งน้ี ควรจดัท าพร้อมกบั    
การจดัท าแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องในการ
ด าเนินการตามตวับ่งช้ีเขา้มีส่วนร่วมในการจดัท าตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย อนัจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดร่วมกนั 

 

5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 
สถาบนัควรจดัท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานทั้ง 4 พนัธกิจเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการด าเนินงานและสร้างความเช่ือมัน่วา่ไดมี้การด าเนินงานตามแผนปฏิบติังานในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพือ่พจิารณา  

มีการพฒันาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่ 
และควรมีการรายงานผลการด าเนินตามตวับ่งช้ีเทียบกบัค่าเป้าหมายเสนอต่อผูบ้ริหาร ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
เช่น  3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปรับปรุง    

 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพือ่พจิารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตวับ่งช้ี การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กบัค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินท่ีไดบ้รรจุเขา้วาระเพื่อพิจารณาในท่ี
ประชุมผูบ้ริหารสถาบนัและท่ีประชุมสภาสถาบนัเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

8.  มีการน าผลการพจิารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1  มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะท่ีได้รับมา และมี      
การจดัท าแผนการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีได้รับการปรับปรุงเสนอสภา
สถาบนั 
 



40                           คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่16 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พนัธกจิและวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 
ค าอธิบาย 

 

อตัลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั   โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้ก าหนดอตัลกัษณ์ ดังนี้  "จิตอาสา พฒันาท้องถิ่น" 

 
 

ตัวบ่งช้ี 16.1  : นกัศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อน าไปพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน  (สมศ.) 
ความสอดคล้อง : กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีท่ี 16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.) 
เกณฑ์การพจิารณา 
 1. มีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดย
ไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 3. ผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั ไดรั้บการยกยอ่งหรือยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
 หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการไดรั้บการยกยอ่งหรือยอมรับ การไดรั้บรางวลัในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ เช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชูเกียรติ  เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ  
1. คณะและสถาบนั มีอตัลกัษณ์เดียวกนั โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบนัก็ได ้
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3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัจะต้องรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดง
หลกัฐานการด าเนินงานดว้ย  โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 

 

การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอ้มูลในระดบัเดียวกบัสถาบนั โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถาบนั 
2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกบัสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่16.2   :  ผลการประเมินความพึง่พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นเกีย่วกบัอตัลกัษณ์  (สมศ.) 
ความสอดคล้อง : กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ ตัวบ่งช้ีที ่16 ผลการพฒันาบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ (สมศ.) 
 

วธีิการค านวณ 
   
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ขอ้มูลจากการส ารวจตอ้งมีความเป็นตวัแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั โดยมีขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. ปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ 
และแผนการปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

2. แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
3. รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

4. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบณัฑิตเขา้ศึกษาต่อ 
 

หมายเหตุ “1  สถาบัน 1 อตัลกัษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  โดย 
1. คณะและสถาบนั มีอตัลกัษณ์เดียวกนั โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
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2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบนัก็ได ้
3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัจะต้องรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการด าเนินงานดว้ย  โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอ้มูลในระดบัเดียวกบัสถาบนั โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถาบนั 
2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกบัสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 

 
ตัวบ่งช้ี 17 : สนบัสนุนการจดัโครงการบริการแก่สังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน  (สมศ.) 
ความสอดคล้อง : กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีท่ี 17 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.) 
 

ค าอธิบาย 
เอกลกัษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเนน้และจุเด่นท่ีสะทอ้นให้เห็นเป็นลกัษณะโดดเด่นเป็น

หน่ึงของสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ได้ก าหนดเอกลกัษณ์ "บูรณาการความรู้ เพื่อ
พฒันาท้องถิ่น" 
 

เกณฑ์การพจิารณา 
 1. มีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนด
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
 3. ผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเก่ียวกบัการด าเนินการตามจุดเนน้และจุดเด่นหรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต ่ากวา่ 3.51  จากคะแนนเตม็ 5 
 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีก าหนดและไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ  
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เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นสถาบนัอุดมศึกษา 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้ งแผนพฒันาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ

เอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
3. รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ี
ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเป็นเอกลกัษณ์ จุดเนน้หรือ
จุดเด่นของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการยอมรับ 

4. หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการไดรั้บการยกยอ่งยอมรับ การไดรั้บรางวลัในประเด็นท่ีเก่ียวกบั
เอกลกัษณ์ เช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชูเกียรติ เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ 1. เอกลกัษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัเอกลกัษณ์ของสถาบนัก็ได ทั้งน้ี
ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากทางสถาบนั 
              2. คณะจะตอ้งด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัทางสถาบนัก็ได ้
              3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดงหลกัฐาน
การด าเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอ้มูลในระดบัเดียวกบัสถาบนั โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถาบนั 
2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกบัสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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หลกัการ 

พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรม  การเรียน
การสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบนัใช้หลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้น พนัธกิจ
ดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจยั
น าเขา้ท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบดว้ย การมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลกัสูตร  มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั  

ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใช้
ในการผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ (ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันา
อาจารย์ (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (จ) อุปกรณ์
การศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนกัศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร 
ตามท่ีกฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด 
 
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 

1. พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

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

กระทรวงศึกษาธิการ  

องค์ประกอบที ่2  การผลติบัณฑิต 
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9. แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)  
 

ตัวบ่งช้ี  จ  านวนทั้งส้ิน 13 ตวับ่งช้ี (สกอ.  จ  านวน 8 ตวับ่งช้ี  และ สมศ.  จ  านวน 5 ตวับ่งช้ี) 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.) 
2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  (สกอ.) 
2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (สกอ.) 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.) 
2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.) 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.) 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.) 
2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ.) 
1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.) 
2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ (สมศ.) 
3 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 
4 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  (สมศ.) 
14 การพฒันาคณาจารย ์ (สมศ.) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1    : ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถาบนัอุดมศึกษามีหน้าท่ีพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจและความพร้อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้น
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์และตวับ่งช้ีของ       
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี          
การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :  
 1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3.  ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ี
หลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีก าหนด
ในภาคผนวก ก)  ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

(หมายเหตุ : ส าหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัให้มีการด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ
ขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลา
ท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร   
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัให้มีการด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ
ขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  47 

กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัให้
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร  
 

หมายเหตุ  : 
1.  การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหน้บัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมดใหน้บัหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติั
ใหเ้ปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษา แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตรท่ีสภา
สถาบนัอนุมติัใหปิ้ดด าเนินการแลว้ 

2.  การนบัจ านวนนกัศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 8 ให้นบัจ านวนหวันกัศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนบัทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ 
หรือเสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลกัสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติั ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได ้
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนดโดย   
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลกัสูตรและก าหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลกัสูตรใหม่และ
หลกัสูตรปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรควรประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาวชิานั้น ๆ 

1.2 การเปิดหลกัสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความตอ้งการบณัฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ใน
ตลาดงานวา่มีมากน้อยเพียงใด  การผลิตบณัฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่  สถาบนัมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ 
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หรือไม่  นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจ าเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการ
ด าเนินการของหลกัสูตรใหม่และค านวณจุดคุม้ทุนประกอบการขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 

1.3 การปรับปรุงหลกัสูตรควรศึกษาความกา้วหนา้ทางวชิาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบณัฑิตและผูป้ระกอบการท่ีรับบณัฑิตเขา้ท างานเพื่อใหท้ราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลกัสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบท่ี
สถาบนัก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวชิา  สภาวชิาการ เป็นตน้  และน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลกัสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ี
สภาสถาบนัอนุมติั 
 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

 2.1 มีการก าหนดหลกัเกณฑ์  ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมติัการปิดหลกัสูตร โดย
พิจารณาหลกัสูตรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการบณัฑิตในตลาดงาน  หลกัสูตรท่ีมีผูส้มคัรเรียนน้อย 
หรือหลกัสูตรท่ีองคค์วามรู้ลา้สมยัไม่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ เป็นตน้  

 2.2 เม่ือหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเร่ืองผ่านการอนุมติัของ
คณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีสถาบนัก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นตน้ และ
เสนอสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วนั
นบัจากวนัท่ีสภาสถาบนัอนุมติั 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน   การสอน กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก)  
ส าหรับหลกัสูตรสาขาวชิาชีพต้องได้รับการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองค์กรวชิาชีพทีเ่กี่ยวข้องด้วย  
           3.1 หลกัสูตรทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอนตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และยงัตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
                  3.2  มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง โดยก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์การ
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ประเมินท่ีสะทอ้นการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา (กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงั
ไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตวับ่งช้ีกลาง) ทั้งในประเด็นการ
บริหารหลกัสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค  าแนะน านักศึกษา ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตวั
บ่งช้ีท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน   
               3.3 ส าหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบ้ริหารหลกัสูตรควรท าการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้ งน้ี คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรควรมีผูท้รงคุณวุฒิจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพอยา่งน้อย 1 คนในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
และด าเนินการให้หลกัสูตรไดรั้บการรับรองจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการรับนกัศึกษา
และจดัการเรียนการสอน และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีทีก่ าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร   
         4.1 สร้างกลไกก ากบัดูแลใหทุ้กหลกัสูตรด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยจดั
ในรูปของคณะกรรมการ  ทั้งน้ี อาจเป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของภาควิชา หรือคณะ
วชิาท่ีมีอยู ่หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบโดยเฉพาะ             
          4.2  จดัให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลกัสูตรตามตวับ่งช้ีและเกณฑ์ท่ีก าหนด
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวดัคุณภาพของการด าเนินการหลกัสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
 4.3  มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนดของแต่ละ
หลกัสูตร  โดยอาจจดัท าเป็นแบบฟอร์มให้ผูรั้บผิดชอบกรอกขอ้มูลตวับ่งช้ี  วิเคราะห์ผลการประเมิน  
และแนวทางการปรับปรุงหรือพฒันาเสนอต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาทีจั่ดการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
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หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลกัสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรทุกหลกัสูตร ด าเนินการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตร
ตามผลการประเมินท่ีไดจ้ากขอ้ 4 จนท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีผา่นเกณฑ์
การประเมินครบทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 
 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรในเกณฑ์ขอ้ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพของหลกัสูตร เพื่อใหไ้ดค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบติังานจริงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  ตลอดจนกระบวนการเรีย
การสอนใหผู้เ้รียนสามารถออกไปปฏิบติังานไดจ้ริงเม่ือส าเร็จการศึกษา 

 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบนัท่ีอยู่ในกลุ่มเฉพาะทางท่ีเน้นระดบับณัฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยัขั้นสูงและ
ผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา
มากกว่าระดบัปริญญาตรีไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง โดยหลกัสูตรระดบัปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผนก 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของสถาบนั  โดยอาจพิจารณาจดัสรรทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทแผนก  
เพื่อจูงใจนกัศึกษา 

 

8. หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวจัิยทีเ่ปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)     มี
จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบนัท่ีอยู่ในกลุ่มเฉพาะทางท่ีเน้นระดบับณัฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจยัขั้นสูงและ
ผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา
ท่ีเน้นการวิจยัให้มากกว่าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเท่านั้น  แต่ตอ้งด าเนินการให้มีจ  านวนนกัศึกษาใน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวจิยัมากพอ เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาประเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2.2  : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ปัจจยัน าเขา้   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบติัพนัธกิจส าคญัของสถาบนัใน     
การผลิตบณัฑิต ศึกษาวิจยัเพื่อการติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ ดงันั้น 
สถาบนัจึงควรมีอาจารยท่ี์มีระดบัคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจหรือจุดเนน้ของ
สถาบนั  
 

เกณฑ์การประเมิน    :  เกณฑก์ารประเมินจากแนวทางต่อไปน้ี 
 ใชก้ารแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 โดยใช้
เกณฑ ์ 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30  
ข้ึนไป 
 

สูตรการค านวณ  :   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก   =   
             
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

                      
คะแนนท่ีได ้   =       
 
 

หมายเหตุ   : 
1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวุฒิท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดส้ าหรับกรณีท่ีบาง
สาขาวชิาชีพ มีคุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                       ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก                            x  5 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5   

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก    x 100 
           จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 



52                           คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.  การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นบัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีท่ีมีอาจารยบ์รรจุใหม่ให้ค  านวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเก่ียวกบัการนบั
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า หนา้ 27 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้ง
เลือกเหมือนกบัสถาบนั 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.3       : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ปัจจยัน าเขา้   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความ
รับผดิชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้อาจารยใ์นสถาบนัท าการศึกษาวิจยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะทอ้นการปฏิบติังานดงักล่าวของอาจารย ์ตาม
พนัธกิจของสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมิน   : เกณฑก์ารประเมินจากแนวทางต่อไปน้ี 
 ใชก้ารแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  
โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการค านวณ   :   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
                      
คะแนนท่ีได ้   =       
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ           x  5 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5   

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่ง 
ทางวชิาการ                                         x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 
1. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเลือก

เหมือนกบัสถาบนั 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.4   : ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จ าเป็นตอ้งมีการ
บริหารและพฒันาคณาจารยอ์ยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผ้ลการเรียนรู้และขอ้มูลจาก
ความคิดเห็นของผูเ้รียน นอกจากนั้น ยงัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1.  มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล 
และมีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์  
 2.  มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 
 3.  มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลงัใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ
พฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 
 6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน  
 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน 
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เกณฑ์การประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2  ขอ้ 

มีการด าเนินการ  3 
หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ   
7  ขอ้ 

หมายเหตุ   : 
หลกัฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นสวสัดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวญั
และก าลงัใจ หรือหลกัฐานเชิงประจกัษอ่ื์นๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเ้ห็นการท างานไดดี้ข้ึน 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  และมี
แผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ขอ้มูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ควรครอบคลุมขอ้มูลท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

  1.1 ขอ้มูลอตัราก าลงัของอาจารยแ์ละบุคลากรในปัจจุบนั รวมทั้งท่ีตอ้งการในอนาคต
อยา่งนอ้ย 5 ปีขา้งหนา้ เพื่อใชใ้นการวางแผนความตอ้งการดา้นบุคลากรของสถาบนั ก าหนดอตัราก าลงัท่ี
ตอ้งการเพื่อการปฏิบติังานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพฒันางานประจ า ก าหนดแผนการจา้งงานและ 
วิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีให้เขา้มาสู่กระบวนการคดัสรร อาจมีการ     
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบนั 

                     1.2   ขอ้มูลจากการส ารวจความตอ้งการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสาย
อาจารยแ์ละสายสนบัสนุน  เพื่อใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมตามเกณฑท่ี์สถาบนัการศึกษาก าหนด และสามารถ
น าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซ่ึงหวัหนา้หน่วยงานสามารถประเมิน
ความตอ้งการน้ีได ้  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถ (competencies) ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน ในระดบัต่าง 
ๆ เพื่อใชใ้นการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในวิธีการท างาน  เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เก่ียวกบัแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทศันคติและทกัษะท่ีดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน  
รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในดา้นอ่ืน ๆ  การเขา้ศึกษาในโครงการท่ี
มหาวทิยาลยัจดัข้ึน  



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  55 

  1.3  ขอ้มูลป้อนกลบัของผลการปฏิบติังานและผลการพฒันาตามเส้นทางความกา้วหนา้
ของสายงาน ในรอบปีท่ีผ่านมา  เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีขอ้ตกลงในการท างาน และใช้เพื่อ      
การปรับปรุงแกไ้ข ชมเชย ให้รางวลั ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเขา้มาปฏิบติังานในสถาบนั 

  1.4  ขอ้มูลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนดา้นทรัพยากรมนุษยว์า่มีประเด็นใดบา้งท่ีควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพฒันาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน และของสถาบนั 
 

2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

2.1 มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบติัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ไดอ้าจารย ์หรือบุคลากรไดท้ราบ ภายใตเ้วลาท่ีก าหนด และเป็นไปตาม
กรอบอตัราก าลงัท่ีสถาบนัวางแผนไว ้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค  าอธิบายลักษณะงาน         
(job description) การระบุคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  (job specification) รวมทั้งความสามารถ 
(competencies ) ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน  เพื่อใชใ้นการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบติังาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชดัเจน   มีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณการเขา้ ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและติดตามผล 
                          2.4  มีการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงานท่ีก าหนด  รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ือง  

  

3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพทีด่ี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานท่ีท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ     
การท างาน  การจดัสวสัดิการ  การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทียมกนั การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนการเสนอขอรับรางวลัของคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน  เช่น  มีการติดตามขอ้มูลแหล่งให้รางวลัต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้คณาจารยแ์ละบุคลากร
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สายสนบัสนุนทราบโดยเร็ว  มีการกระตุน้และช่วยเหลือผูท่ี้มีศกัยภาพเพื่อขอรับรางวลัในดา้นต่าง ๆ เช่น  
ช่วยจดัท าเอกสารการขอรับรางวลั  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวลั หรืองานธุรการอ่ืน ๆ   

3.3 มีการยกยอ่งใหเ้กียรติผูไ้ดรั้บรางวลัโดยวธีิการต่าง ๆ เช่น  ประชาสัมพนัธ์ผลงาน
ท่ีได้รับรางวลัทั้งภายในและภายนอกสถาบนั  จดับรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ  พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่ เ ล้ียง โดยจัดให้ผู ้ท่ีมีประสบการณ์เคยได้รับรางวลัให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือและสนบัสนุนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวลัต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาร่วมกนั  เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน  มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทางระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดี
และพฒันางานร่วมกนั 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกนัและส่งเสริม  มีสวสัดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพ  ส่งเสริมการออกก าลงักายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนบัสนุนดา้นสถานท่ีออกก าลงักาย  
สนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญในการแนะน าดา้นการดูแลสุขภาพ  

 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก     การ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง 

ทุกหลกัสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และ
ทกัษะการปฏิบติังาน ควรก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือ
การพฒันา เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บุคลากรสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน หรือปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใชก้ลไกการติดตามผลการน าความรู้และทกัษะไปใชภ้ายหลงั
การอบรมหรือพฒันา 6-9 เดือน หรือใชก้ลไกการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพฒันา เป็นตน้ 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.2 ผูรั้บผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ
ปรับปรุงและพฒันาตนเองของคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

สถาบนัจดัให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
ในแผน  รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนตาม
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน  โดยท่ีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ของ
สถาบนั และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนในรอบปีถดัไป 

  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  
7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนบัสนุนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน  
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนในระยะต่อไป 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5    : หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการด้าน
กายภาพอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนเช่น ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมดุ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการดา้นงานทะเบียนการบริการ
นกัศึกษานานาชาติ เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัจ าเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและการบริการดา้นกายภาพท่ี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา เช่น ส่ิงแวดลอ้มในสถาบนั หอพกันกัศึกษาห้องเรียน สถานท่ีออก
ก าลงักาย บริการอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นตน้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน   :      
1. มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกวา่ 8 

FTES ต่อเคร่ือง  
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษา อยา่ง

นอ้ยในดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อยา่งนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผา่น

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้น
อาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่ง
นอ้ยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 - 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้น

กายภาพท่ีสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 
หมายเหตุ   : 

1. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ใหน้บัรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีมี
การลงทะเบียนการใช ้wifi กบัสถาบนัดว้ย 

2. การคิดจ านวน FTES ใหน้ าจ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเขา้ดว้ยกนัโดยไม่
ตอ้งเทียบเป็น FTES ของระดบัปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6  : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ  
  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั มีการจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน่ โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล 
สถาบนั หรือชุมชนภายนอก มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีนึกถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศึกษา ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนกัศึกษา เช่น การเปิด
โอกาสให้นกัศึกษาไดค้น้ควา้วิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล การจดัให้มีชัว่โมงเรียนใน
ภาคปฏิบติั ในหอ้งปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสัมมนา จดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัท าโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และมี
ห้องสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :     
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุก

หลกัสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้

มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

3. ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
การปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการท าวจิยั 

4. มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้ง
ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 
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เกณฑ์การประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
7 ขอ้ 

 
 

หมายเหตุ   : 
1. มหาวิทยาลยัหรือคณะจะตอ้งประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการ

สอนและส่ิงสนบัสนุน การเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบติัการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การคน้ควา้อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ 
และวทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 

2. งานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ขอ้  5 หมายถึง งานวิจยัของผูส้อนของ
สถาบนัท่ีไดพ้ฒันาข้ึน และน าไปใชใ้นการพฒันาวธีิการสอน 

กรณีหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตอ้งมีการ
จดัท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถา้มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาดว้ย 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลกัสูตร  
                                    1.1  มีการพฒันาระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน่ และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน  ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่าง
และวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน  เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอน
ท่ีเนน้การคิดวเิคราะห์  การมีทกัษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพฒันาความรู้ 
ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนมีบทบาทในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง 
ช้ีแนะแหล่งขอ้มูลความรู้  จดัการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด   
ความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวชิา 
                           1.2  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกรายวิชา อาทิ จดัให้มีชัว่โมง
ปฏิบติัการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรู้นอกสถานท่ี รวมทั้งฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์ 
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                           1.3  มีการก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียน   
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
2. ทุกรายวชิามีรายละเอยีดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   2.1  อาจารยจ์ดัท ารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่
ละรายวชิาระบุรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เป็นการระบุผลการเรียนรู้เม่ือผูเ้รียนได้เรียน
รายวิชาเสร็จส้ินแลว้ โดยเนน้พฤติกรรมท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ลกัษณะและการด าเนินการ  เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนชัว่โมง     
การสอน และการใหค้  าปรึกษา 

- การพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เป็นการอธิบายความรู้หรือทกัษะท่ี
รายวิชามุ่งหวงัท่ีจะพฒันาผูเ้รียน   วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

- แผนการสอนและการประเมินผล  ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวขอ้หรือ
เน้ือหาท่ีจะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีใชแ้ละวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหวัขอ้
หรือเน้ือหานั้นๆ  

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร หนงัสือ ต าราท่ีทนัสมยั
ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์เชิงปฏิบติัแก่ผูเ้รียน 

- การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  มีการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผูเ้รียน ความเห็นของ
ทีมผูส้อน ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นตน้ 

2.2  อาจารยผ์ูส้อนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผูเ้รียนในคาบแรก
ท่ีพบผูเ้รียน 

2.3  การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้ งในระหว่างภาค
การศึกษา (formative evaluation) และเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)  
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3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวจัิย 
                         3.1  คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรก าหนดให้ทุกหลกัสูตรตอ้งมีรายวิชาท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จดัให้มีชัว่โมง
ปฏิบติัการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจยั เรียนรู้นอกสถานท่ี รวมทั้งฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์ 
                        3.2  จดัให้มีระบบการรายงานพฒันาการของผูเ้รียนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการปฏิบติัจริงของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหลงัจบหลกัสูตร 

 
4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทาง
ปฏิบติัและมีความรู้ทางวิชาการท่ีทนัสมยั การด าเนินการน้ีอาจท าโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น านักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือ
สถานท่ีภายนอกสถาบนั ใหน้กัศึกษาฝึกงานหรือปฏิบติังานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นตน้ 
 
5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา      การเรียน
การสอน 

5.1 อาจารย์ควรพฒันากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ี
รับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอน
ท่ีผา่นมา โดยการท าวจิยัในชั้นเรียนวา่วิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผล     
การเรียนรู้ของผูเ้รียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงดา้นใด อยา่งไร   

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้เ ก่ียวกับการวิจัยและ
ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนระหวา่งอาจารยเ์พื่อการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนเป็น
ประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
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6.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

เม่ือส้ินภาคการศึกษา สถาบนัจดัให้มีการประเมินความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อคุณภาพ    
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ         
ความเหมาะสมของอุปกรณ์และส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน  คอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการ  หนังสือ ต ารา และส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด เป็นตน้  น าผลการประเมินความ
คิดเห็นดงักล่าวขา้งตน้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  โดยมีการ
ระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถดัไปด้วยว่า มีการน าการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนมาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนอยา่งไร  
 
7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล      การ
เรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

สถาบนัหรือคณะวชิาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีต่อไปน้ี  
- พิจารณารายละเอียดของรายวชิาตามขอ้ 2  เพื่อตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์   
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลกัสูตร 

ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเ้รียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดบัท่ีสูงข้ึน 

- ดูแลให้การด าเนินการหลกัสูตรไดรั้บการประเมินโดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผูเ้รียนปัจจุบนั และผูท่ี้ก าลงัจะส าเร็จการศึกษาหรือศิษยเ์ก่า และกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์และ
กรอบเวลาท่ีก าหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลกัสูตร ตาม
หลกัฐานจากผลการประเมินของผูเ้รียน / ของผูท่ี้ก าลงัจะส าเร็จการศึกษา / ของผูป้ระเมินอิสระ และของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 



64                           คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7  : ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ
บัณฑิต (สกอ.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  คุณลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คุณสมบติัท่ีพึงประสงคซ่ึ์งผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร และคุณลักษณะของบณัฑิตตามความตอ้งการของผู ้ใช้บณัฑิต 
คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้  ดา้น
ทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนคุณลกัษณะบณัฑิตตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต อาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผูใ้ช้  และอาจปรากฏในกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ เช่น การบริหารจดัการ การ
เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทนัวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กบัการปฏิบติังานจริง 
ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรือผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรท่ีเน้นการวิจยั ควรมี
คุณลกัษณะเพิ่มเติมดา้นความเป็นนกัวชิาการ การเป็นผูน้ าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดา้นการ
คิดเชิงวพิากษ ์และการน าเสนอผลงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป   :      
1. มีการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตอย่าง

นอ้ยส าหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร  
2. มีการน าผลจากขอ้ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุม
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ี
จดัโดยสถาบนั 
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เกณฑ์การประเมิน   : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย
ส าหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร  

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งส ารวจหรือวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บณัฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบณัฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรหรือจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตให้
มากท่ีสุด โดยน าขอ้มูลจากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรตอ้งมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกบัสาขาวิชา ระดบัการศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิต โดยค านึงถึงความทนัสมยัของหลักสูตรท่ีต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงระดับทอ้งถ่ิน 
ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติดว้ย  มีการก าหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบณัฑิตระหว่างผูส้อนร่วมกนั 
และเผยแพร่ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบในการผลิตบณัฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกนัพฒันานกัศึกษา 

 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้
หลกัสูตร และน าขอ้มูลจากผลการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร  
โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการศึกษา และ
การประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรมีการวางระบบการประกนัคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนระดบัหลกัสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีก าหนด เพื่อให้
ผูส้อนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งพฒันาผูเ้รียนในทกัษะท่ีจ าเป็นของรายวิชานั้นๆ  
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อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะของการบูรณาการระหวา่งรายวิชา และระหวา่ง
การเรียนรู้ในหอ้งเรียนกบันอกหอ้งเรียน ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อให้มีทกัษะ
การปฏิบติังานในโลกแห่งการท างานจริงได ้

2.3 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรมีการวางระบบการก ากบัติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยท่ี์จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจดัการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผูส้อนได้ขอ้มูลในการ
ปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอ้นทกัษะความสามารถดา้นการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  เนน้การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้น
สูง ใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอ้นความสามารถในการปฏิบติังาน (performance) 
ของผูเ้รียน โดยเฉพาะทกัษะการเรียนรู้ท่ีใชว้จิยัเป็นฐาน 

2.5 ควรจดัให้มีการประชุมหารือระหวา่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตรในการ
แลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปั้ญหาร่วมกนัส าหรับผูเ้รียนท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
พฒันาเป็นพิเศษ 

 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอือ้ต่อ

การพฒันาคุณลกัษณะของบัณฑิต 
3.1 คณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสูตรควรมีการวางแผนการจดัหางบประมาณ หรือ

ทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะของบณัฑิตอยา่งเพียงพอ  
3.2   หน่วยงานระดบัคณะวิชา ภาควิชาสนบัสนุน ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง    อาจมีการจดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อให้นกัศึกษาและ
อาจารยมี์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนกัปฏิบติั (community of practice) 
เพื่อใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

 
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหน้กัศึกษารับรู้ 
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4.2 มีการจดัหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในสถาบนัหรือนอกสถาบนั 

4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการก าหนดเป็นเง่ือนไขให้นักศึกษาตอ้งมีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการระดบัชาติทุกปี หรือระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในระหวา่งการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้ นเรียน ผู ้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาส่งผลงานวชิาการใหท่ี้ประชุมวชิาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงาน
วชิาการใหไ้ดรั้บการคดัเลือกไปเผยแพร่   

 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย

สถาบัน 
5.1 มีการจดัหางบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ใหแ้ก่นกัศึกษา และจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ทั้งกิจกรรมภายใตห้ลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 5.2 มีการก าหนดเง่ือนไขใหน้กัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของสถาบนั โดยมีการประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเป็นปัจจยัส าคญัต่อผลการเรียน 
หรือต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 

 
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู ้ใช้บัณฑิต หรือ
นักวิชาการมาให้ความรู้ หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นวิจัยท่ีต้องการให้นักศึกษาจดัท าเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ประมาณภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อให้นักศึกษาไดจ้ดัท าขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีสนองความ
ตอ้งการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนวิจยัจากหน่วยงานต่างๆ ให้นกัศึกษาทราบ และมีการ
พฒันาทกัษะการจดัท าขอ้เสนอโครงการวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาของการสมคัรทุน 

6.3 สนบัสนุนให้นกัศึกษาเสนอขอ้เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอทุนสนบัสนุนการวจิยั 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้ งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นวจิยัของนกัศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจยั และน าผลไปใช้
ประโยชน ์
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6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจดัท าเป็น
ข่าวเพื่อเผยแพร่ตามส่ือวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจดัท าบทคดัย่องานวิจยัเป็นหมวดหมู่ 
เผยแพร่ไปยงัสถาบนัหรือองค์การท่ีเก่ียวขอ้ง หรือน าออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสท่ีก าลงัเกิดเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และสามารถใช้ค  าตอบจากผลการวิจยัท่ีนกัศึกษาผลิตไปช่วยช้ีแนะแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาได ้

6.6 มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีบุคคลหรือหน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีการสืบค้นการอา้งอิง หรือการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุ่ม ง) 
7.1 ผูส้อนอาจมอบหมายใหน้กัศึกษาอ่านบทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ มี

การวพิากษบ์ทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวจิยัในรายวชิาต่าง ๆ 
7.2 จดัหลกัสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเก่ียวกบัการจดัท าบทความวิจยั

เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะการจดัท าบทความ 
7.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหค้วามช่วยเหลือในการท าบทความวิจยั รวมทั้งการแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
7.4 สนับสนุนให้นักศึกษาจดัท าบทความวิจยัจากผลการวิจยับางส่วน ท่ีสามารถ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ได ้ส่งไปยงัวารสารต่าง ๆ ในระหวา่งการท าวิทยานิพนธ์น าบทความวิจยัของนกัศึกษาท่ี
ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ได้รับการคดัเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกนัในชั้นเรียน และมีการ
วพิากษเ์พื่อการเรียนรู้ร่วมกนั 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.8       :     ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กบั   
   นักศึกษา (สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :       ผลผลิต  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป็น 
ปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวงัของผูใ้ช้บณัฑิต และสังคมดงันั้น 
สถาบนัจึงควรมีการวดัระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบนัจดัใหก้บันกัศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการ
ส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนด
ในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 

5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกย่องชมเชย ประกาศ  เกียรติคุณ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  
เกณฑ์การประเมิน   : 

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

1  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  3 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
หมายเหตุ : 

1. การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดบัมหาวิท 
ยาลยั ตอ้งมีกิจกรรมการภายนอกมหาวิทยาลยั อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรือเขา้
ร่วมการคดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตั้งแต่ 3 สถาบนัข้ึนไป) 

2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่าข้ึน
ไป (เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภา
วชิาชีพ) 



70                           คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งช้ีที ่1 :  บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
บณัฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ท่ีได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวนัท่ีส าเร็จ
การศึกษา เม่ือเทียบกบับณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนบัการมีงานท า นบักรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้มาประจ าเพื่อ
เล้ียงชีพตนเองได ้โดยการนบัจ านวนผูมี้งานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ใหน้บัเฉพาะผูท่ี้เปล่ียนงานใหม่หลงัส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วธีิการค านวณ 

 

 
จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 
และผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ผูอุ้ปสมบท และผูท่ี้เกณฑท์หาร  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
ขอ้มูลจากการส ารวจตอ้งมีความเป็นตวัแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย

ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลกัษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ใหมี้การติดตามซ ้ า โดยผลการส ารวจตอ้งสามารถระบุขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนผูต้อบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า 
4. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 
6. จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.) 

ค าอธิบาย   
  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถาบนัก าหนด 
ครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ้ตลอดจนสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

กรณีท่ีเป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิ่มเติมคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน 
ตอ้งท าการประเมินครบทุกดา้น 

วธีิการค านวณ  
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต  

 
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
ขอ้มูลจากการส ารวจตอ้งมีความเป็นตวัแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อยา่งนอ้งร้อยละ 20 ของจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา 
โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา  ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบณัฑิตในดา้นต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู ้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่าง
แบบสอบถามท่ีเผยแพร่โดย สมศ. 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบณัฑิตเขา้ศึกษาต่อ 
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3. ขอ้มูลผลการด าเนินงานดา้นการผลิตบณัฑิตจากระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

4. ตอ้งแสดงแบบเก็บขอ้มูลให้ครบทั้ง 5 ดา้น และแสดงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหช้ดัเจน 
 
ตัวบ่งช้ีที ่3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.) 

ค าอธิบาย   
ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่เป็นปัจจยัส าคญั

ของคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้ าทางความคิด ความสามารถ
ดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์การน าเสนอผลงาน มีทกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนกัวิชาการ
และนกัวชิาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ 
สารนิพนธ์ท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือศิลปะนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ 

งานวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุม
วชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์(Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
(Proceeding) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 

งานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science  (Science Citation 
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพร่ในลกัษณะของรายงานการ
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการในระดบัมหาวิทยาลยั หรือระดบั
คณะ และตอ้งเป็นผลงานท่ีผา่นการกลัน่กรอง(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการ
พจิารณาดว้ย 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้

วธีิการค านวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X 100 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 
หมายเหตุ นบัตามปีท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
0.50 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ (proceeding) 

ท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา 
0.75 - มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ (proceeding) 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวชิาการระดบัชาติท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา 

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา หรือใน
ระดบัสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  
0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
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*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาดว้ย 
  *อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จ  าเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. จ านวนและรายช่ือบทความท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นระดบัชาติหรือนานาชาติรายปี
ตามปีการศึกษา หรือปีปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือ 
สารนิพนธ์ ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ ์ค่าน ้ าหนกัของ
บทความวจิยัแต่ละช้ิน  

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือหน่วยงาน
หรือองคก์ร พร้อมทั้งจงัหวดั ประเทศท่ีเผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลกัฐาน และค่าน ้ าหนกั
ของการเผยแพร่ผลงานแต่ละช้ิน 

3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  
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ตัวบ่งช้ีที ่4 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่เป็นปัจจยัส าคญั
ของคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้ าทางความคิด ความสามารถ
ดา้นการคิดเชิงวิพากษ ์การน าเสนอผลงาน มีทกัษะในการวิจยั ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนกัวิชาการ
และนกัวชิาชีพขั้นสูง 
    งานวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบบัสมบูรณ์(Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดบัชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
 งานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บ
การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science  (Science Citation 
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ ตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
 

วธีิการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญาเอก X 100 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 
 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั

อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจดัอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจดัอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

 ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 
 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  
0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม

พิจารณาดว้ย 
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*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จ  าเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. จ านวนและรายช่ือบทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี

ได้รับการตีพิมพใ์นระดบัชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษา พร้อมช่ือเจา้ของ
บทความ ช่ือวทิยานิพนธ์ ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ ์ค่า
น ้าหนกัของบทความวจิยัแต่ละช้ิน  

2. จ านวนและรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด  
 
ตัวบ่งช้ี 14 : การพฒันาคณาจารย์  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน รวมทั้ งพิจารณาจาก
ความส าเร็จของสถาบนัในการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย ์เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความกา้วหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อนัจะท าให้สถาบนัสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล คุณภาพ
อาจารยพ์ิจารณาจากคุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการ 
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เกณฑ์การพจิารณา 
 ก าหนดค่าน ้าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
วธีิการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
  

อาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

1. จ านวนและรายช่ืออาจารยป์ระจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
2. นบัอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง และท่ีลาศึกษาต่อ โดยมีฐานขอ้มูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ

การศึกษา และต าแหน่งทางวชิาการ 
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ 

 - คุณวฒิุคณาจารยก์รณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ ใหรั้บรองการเทียบเท่าตามหลกัเกณฑข์อง  
            สกอ. และกรณีสายวชิาชีพใหเ้ทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ์ก.พ. 
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หลกัการ 

การด าเนินงานดา้นกิจการนกัศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุนส่งเสริมเพื่อให้
นกัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตามหลกัสูตร 
กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ (1) การจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าซ่ึง
สถาบนัจดัข้ึนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (2) 
การจดักิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดยองค์กรนกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบนั 
ทั้งน้ี เพื่อให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ รวมทั้งทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนกัศึกษา พ.ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวนทั้งส้ิน  2 ตัวบ่งช้ี  (สกอ.  จ านวน 2 ตวับ่งช้ี) 
3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
 

องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1    : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการดา้นต่างๆ ให้นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
อยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการดา้นการแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา ทั้ง
ดา้นวิชาการและการใชชี้วิต (2) การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
เช่น ทุนกูย้มืการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางานแหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ีจ าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (3) การ
จดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในรูปแบบต่างๆ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :        
1. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา 
2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา  
3. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
4. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า  
5. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1 - 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการ

ท่ีสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
 

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

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 
หมายเหตุ  :  ในกรณีคณะหรือสถาบนัท่ียงัไม่มีศิษยเ์ก่าถือวา่ผา่นเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และ 
ขอ้ 5 โดยอนุโลม 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศึกษา 
1.1 สถาบนัจดัท าฐานขอ้มูลนกัศึกษา ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นสุขภาพทั้งทางกายและ

ทางจิต ขอ้มูลดา้นการเรียน ขอ้มูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบนัสามารถติดต่อเม่ือนกัศึกษามีปัญหา 
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม 

ค านึงถึงสัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษา ท่ีท าใหอ้าจารยส์ามารถดูแลนกัศึกษาไดท้ัว่ถึง มีระบบการช่วยเหลือ
นกัศึกษาในความดูแลใกลชิ้ด เนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหวา่งอาจารยท์ั้งท่ีเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อขอ้มูลเก่ียวกบันกัศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนในกลุ่มผูส้อนหรือ
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหา
มากกวา่การแกปั้ญหา  

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วย
ให้บริการหรือให้ค  าปรึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยรับเร่ืองร้องทุกข์ของ
นกัศึกษาท่ีขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมีการจดับริการสายด่วน (hotline) ส าหรับให้ค  าปรึกษาหรือให้
ความช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาวิกฤติและตอ้งการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนกัศึกษา
ในกรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาส่งนกัศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปย ัง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบนัท่ีจะดูแลได ้

1.5 ผูเ้ก่ียวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้
ค  าแนะน าแก่นกัศึกษา จนสามารถแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษาไดส้ าเร็จ 

1.6 มีการจดัประชุมพฒันาอาจารยห์รือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนกัศึกษาเป็น
ระยะๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และสร้างเครือข่ายการใหค้วามช่วยเหลือร่วมกนั 

1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของ
นกัศึกษา เพื่อร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา  

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผูเ้ ก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง             
การใหบ้ริการ 
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2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
2.2 สถาบนัจดัท าฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เวบ็ไซต์ ส าหรับประกาศขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กบันกัศึกษา เช่น ขอ้มูลทุนการศึกษา ทุนวจิยั การรับสมคัรงาน  ข่าวสารวิชาการ
ท่ีทนัสมยัและท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งรู้ 

2.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผูเ้ ก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง              
การใหบ้ริการ 

2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร   
3. มีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นักศึกษา                                    

3.1 มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบนั เพื่อเป็นแหล่งดู
งาน แหล่งฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษา  และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้
ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวชิาชีพท่ีเหมาะสมต่อไป                                                                                                                               

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการด าเนินงานเพื่อฝึกทกัษะประสบการณ์การท างานร่วมกนั                                                                    

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพ                                                                          

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพชีพ 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

4.1  สถาบนัมีฐานขอ้มูลศิษย์เก่า และมีการจดัท าฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต ์
จดหมายข่าว ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กบัศิษยเ์ก่า เช่น ขอ้มูลกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ขอ้มูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวจิยั การรับสมคัรงาน ข่าวสาร
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

4.2  มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ  

4.3  เปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร การมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน การท าวิจยัแบบร่วมมือในลกัษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ กิจกรรมดงักล่าวนอกจากจะใหศิ้ษยเ์ก่าไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาความรู้และประสบการณ์
ท่ีดีแก่นกัศึกษาปัจจุบนั และสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาปัจจุบนักบัศิษยเ์ก่าแลว้ ยงัท า
ใหศิ้ษยเ์ก่าและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้วทิยาการใหม่ ๆ ในฐานะผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

4.4 มีช่องทางใหศิ้ษยเ์ก่าไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบ้ริการ 
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5. มีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
5.1 มีการจดักิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์

ส าหรับศิษยเ์ก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวใหศิ้ษยเ์ก่ารับรู้ 
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพฒันา

ความรู้และประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5  

6.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนัระดบัภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบนั มีระบบ      
การติดตามประเมินผลการให้บริการทุกดา้นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบใน     
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกดา้น และน าเสนอผลการประเมินแก่
ผูรั้บผดิชอบ และผูบ้ริหารระดบัคณะ สถาบนั 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 
3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการท่ีอยูใ่นระดบัดี หากผลการประเมินคุณภาพของ            
การให้บริการดา้นใดท่ียงัไม่ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน (ต ่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ 
ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการ ทั้งน้ี ควรเปิดโอกาสให้นกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่า 
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา หรือการปรับปรุงการใหบ้ริการดว้ย  
 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
7.1 น าผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการเสนอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทุกระดบั และมี

การจดัท าแผนพฒันาปรับปรุงการให้บริการ  โดยเฉพาะการบริการในด้านท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และประเมินคุณภาพ
ของการใหบ้ริการทุกดา้นตามแผนท่ีก าหนด 

7.3  มีการส ารวจขอ้มูลจากนกัศึกษา และศิษยเ์ก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ี
สถาบนัจดัให้ทุกดา้นอย่างน้อยปีละคร้ัง เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนการพฒันาระบบการ
ใหบ้ริการในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  สถาบนัอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนักศึกษาต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีด าเนินการทั้งโดย
สถาบนัและโดยองคก์รนกัศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสไดรั้บการพฒันาสติปัญญาสังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์5 ประการ 
ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพไดก้ าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    

1. ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น  

2. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมท่ี

ด าเนินการโดยนกัศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภทส าหรับ
ระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี  

- กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์   
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 

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

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดบัคณะหรือสถาบนัมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจดักิจกรรม
ของนักศึกษา ท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพฒันานกัศึกษาผ่านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ทั้งน้ีกิจกรรมการพฒันานักศึกษาจะมีทั้ งท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจดัโดยองค์กร
นกัศึกษา เพื่อพฒันานกัศึกษาให้มีคุณลกัษณะตามท่ีสถาบนัก าหนด และสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุในแต่ละระดบัการศึกษา   

1.2 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ีหลกัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และตวับ่งช้ีเฉพาะ (ถา้มี) 
ท่ีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาจากการท ากิจกรรม 

 
2. มีกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

สถาบนัมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจแก่นกัศึกษาดา้นการประกนัคุณภาพ และก าหนด
เง่ือนไขใหน้กัศึกษาระบุตวับ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีนกัศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากสถาบนั 

 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกจิกรรมต่อไปนี้  

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

3.1 ส าหรับการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัควรส่งเสริมให้นกัศึกษาจดัท า
แผนการจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษาท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษาอยา่งน้อย 5 ประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
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บ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวฒันธรรม 

3.2 ส าหรับการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สถาบนัตอ้งส่งเสริมการจดัท าแผน   
การจดักิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนักศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมต่อไปน้ี ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม โดยควรมีกิจกรรมวชิาการรวมอยูด่ว้ย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้ งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุก
กิจกรรม ตอ้งจดัท าขอ้เสนอโครงการให้ผูรั้บผิดชอบอนุมติั (อาจารยท่ี์ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนกัศึกษา
ของสถาบัน) โดยมีค าอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
สาระส าคญั ได้แก่   วตัถุประสงค์ของกิจกรรม ตวับ่งช้ีความส าเร็จของกิจกรรมท่ีจดั ลักษณะของ
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหนา้น้ีมาใชป้ระกอบการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมใหม่  

3.4 ผูรั้บผิดชอบควรให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นกัศึกษาในการปรับปรุงพฒันาการจดัท า
ขอ้เสนอโครงการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกนัคุณภาพการปฏิบติังาน 

 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี

กจิกรรมร่วมกนั 

4.1 สถาบนัให้นกัศึกษาเสนอแผนการจดักิจกรรมการสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
ภายในสถาบนั และให้การสนบัสนุนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจดัการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นกัศึกษาน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพื่อให้นกัศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัวธีิการวางแผนการท างาน การพฒันาตวับ่งช้ีความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ  

4.2 ในระดบัสถาบนั อาจารยท่ี์รับผิดชอบฝ่ายกิจการนกัศึกษา ควรมีการประชุมกบั
สถาบนัภายนอก เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัของนกัศึกษาระหวา่งสถาบนั และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพฒันาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบนั ทั้ งน้ี สถาบนัควรให้ทุนสนับสนุนการจดั
กิจกรรมระหวา่งสถาบนัดว้ย  

4.3 ในแต่ละปี สถาบนัอาจหมุนเวียนเป็นเจา้ภาพ ให้นกัศึกษาระหวา่งสถาบนัมีการ
จดัเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม หรือน าเสนอผลการ
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จดักิจกรรมของแต่ละสถาบนั รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกนัคุณภาพ
ในการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกนัเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา
ระหวา่งสถาบนั มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายสถาบนั เพื่อเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน   
การจดักิจกรรมนกัศึกษา โดยผูรั้บผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกนัของอาจารยแ์ละนกัศึกษาระหว่าง
สถาบนั 

 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา 

5.1 สถาบนั (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการ
พฒันานกัศึกษาตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด 

5.2 สถาบนัก าหนดให้นกัศึกษาจดัท ารายงานผลการจดักิจกรรม และน ารายงานผล
การจดักิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกบันักศึกษาในแต่ละ   
รอบปี 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบ
ประกนัคุณภาพในการจดักิจกรรมของนกัศึกษา จากรายงานผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมนกัศึกษาในปีต่อไป 
 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพฒันา
นักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพฒันานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการวเิคราะห์คุณลกัษณะของนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ดา้นท่ียงัไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร  

6.2 สถาบันน าเสนอผลให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดใน           
การพฒันานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นกัศึกษา 
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หลกัการ 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบนั อย่างไรก็ตามทุกสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของพนัธกิจสถาบนั ดงันั้น จึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจดา้นน้ี
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั  เพื่อให้ได้ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์เกิดประโยชน์  การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบ
ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  1)  สถาบนัตอ้งมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนุน
ทรัพยากรใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน   2)  คณาจารยมี์ส่วนร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็งโดยบูรณา
การงานวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั และ  3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ 
มีประโยชน ์สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านกังานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนกัวจิยั พ.ศ. 2541 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวนทั้งส้ิน 6 ตัวบ่งช้ี  (สกอ.  จ านวน 3 ตวับ่งช้ี  สมศ.  จ  านวน 3 ตวับ่งช้ี) 
4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.) 
4.3  เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (สกอ.) 
5  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
6 งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
7 ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่4  การวจิัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.1    : ระบบและกลไกการพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :            กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้น เพื่อให้
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งการสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรร
ทุนวิจยั การส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่นกัวิจยัและทีมวิจยั การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น ซ่ึง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้น

การวจิยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการ

วจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า  
4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ย

ในประเด็นต่อไปน้ี                                                                                                                                                
- หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยใ์หค้  าปรึกษาและ

สนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ                                        
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวิจยั                                                                                                        
- กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน

สร้างสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเด็น  
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบนั 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคมและด าเนินการตามระบบ
ท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการด าเนินการ ครบ 7 ขอ้
ตามเกณฑท์ัว่ไปและ
ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  

1.1 สถาบนัหรือคณะวชิาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนบัสนุนการบริหารงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคอ์ยา่งเพียงพอ  ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวจิยัของสถาบนั 

1.2 การบริหารงานวจิยัและงานสร้างสรรคใ์ห้บรรลุผลส าเร็จควรจดัสรรงบประมาณ
เพื่อการบริหารงานวิจยั เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบติังานของกลุ่มวิจยั หรือศูนยว์ิจยัเพื่อให้
สามารถด าเนินการวจิยัหรือผลิตงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจดัสรรทุนวิจยั  
นอกจากนั้นอาจจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนงานวิจยัของนกัศึกษา หรืองบประมาณสนบัสนุนนกัวิจยั
หลงัปริญญาเอกใหป้ฏิบติังานในกลุ่มหรือศูนยว์จิยั เป็นตน้ 

 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการสอน  
มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบักระบวนการจดัการเรียนการ

สอน เช่น 1) การก าหนดใหน้กัศึกษาบณัฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจยัของอาจารย ์2) การก าหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย ์3) การก าหนดให้นกัศึกษาทุกระดบัเขา้ฟังการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกบัผล
ความกา้วหนา้ในงานวจิยัของอาจารย ์หรือของศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting 
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจยัหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอ
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ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารยน์ าผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก
การวจิยัไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวจัิย  

3.1 จดัระบบการรับเขา้และก ากบัดูแลอาจารยแ์ละนักวิจยั เช่น วิเคราะห์ก าลงัคน   
วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย ์นักวิจยั และนักศึกษาบณัฑิตศึกษา) ทั้ งจากในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัจุดเนน้ดา้นการวจิยัและงานสร้างสรรคข์องสถาบนั ท าการก าหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางก ากบั และส่งเสริมให้อาจารยท์  างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพผ์ลงานใน
วารสารหรือจดัแสดงผลงาน ท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานท่ี
ชดัเจนท่ีตอ้งปฏิบติั  

3.2 พฒันาสมรรถนะนกัวจิยัผา่นกระบวนการท่ีเหมาะสมกบัประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณีนกัวิจยัรุ่นใหม่อาจเร่ิมจากการฝึกอบรม การท างานวิจยัหรืองานสร้างสรรคโ์ดยไดรั้บ      
การแนะน าหรือการร่วมทีมวิจยักับนักวิจยัอาวุโส การเขา้ร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้ค  าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา กรณีนกัวิจยัทัว่ไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบติัการ
วจิยั หรือร่วมทีมวจิยักบันกัวจิยัชั้นน านอกสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าให้ไดรั้บ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า  

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ 
การส่งเสริมการท างานวจิยัเป็นทีมท่ีประกอบดว้ยนกัวจิยัอาวโุส นกัวจิยัระดบักลาง นกัวจิยัหรือนกัศึกษา
หลงัปริญญาเอก และนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา  ผูช่้วยวิจยั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถท างานวิจยัอย่างลุ่มลึกและ
ต่อเน่ือง 

3.3 ให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณของนกัวิจยัและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งแก่อาจารย์
และนกัวจิยั ตลอดจนจดัระบบควบคุมใหน้กัวจิยัปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นกัวิจยั เช่น การยกยอ่ง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวลั
ส าหรับนกัวิจยัท่ีมีผลงานดีเด่น การจดับรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบนัให้เหมาะสมและจูงใจ
แก่การคน้ควา้วจิยัและผลิตงานสร้างสรรค ์ เป็นตน้ 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพือ่เป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจยัจากภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้ น 

สถาบนัจึงควรจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจยัหรือผลิตงานสร้างสรรคเ์พื่อให้นกัวิจยัเหล่าน้ีมีโอกาส
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สร้างผลงาน ท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกสถาบนัใน
โอกาสต่อไป 

ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบ
สนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเง่ือนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้ งแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ท่ีอาจารยแ์ละนกัวิจยัสามารถเขา้ดูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น
อาจจดัใหมี้คณะผูเ้ช่ียวชาญเป็นพี่เล้ียงตรวจสอบขอ้เสนอโครงการวจิยัของอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีเสนอขอ
ทุนไปยงัแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรั้บทุน
วจิยัมากยิง่ข้ึน  

 

5. มีการสนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน 
สถาบนัควรจดัหาทรัพยากรและหรือจดัหาแหล่งสนบัสนุนทรัพยากรอยา่งเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั ห้องปฏิบติัการวิจยั แหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การวจิยั ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการวจิยั ดงัน้ี 

 5.1 งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั ควรประกอบดว้ย 1) งบประมาณสนบัสนุนการ
บริหารงานวจิยัของกลุ่มวจิยัหรือหอ้งปฏิบติัการวจิยั หรือศูนยว์จิยัเพื่อใหส้ามารถผลิตผลงานระดบัสากล 
หรือผลงานตามความตอ้งการของประเทศ หรือของทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากเงินทุนวิจยั  2) 
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  3) งบประมาณ
สนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรค์ของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา และของนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก  4) 
งบประมาณสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor)  เป็นตน้  

5.2 ห้องปฏิบติัการวิจยัท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัแต่ละประเภทท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบนั  
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐาน  ศูนยเ์คร่ืองมือระดบัสูงท่ีจ าเป็น
ท่ีหลายหน่วยวจิยั หรือกลุ่มวจิยั หรือศูนยว์จิยั สามารถใชร่้วมกนัได ้หรือหากไม่มีศูนยเ์คร่ืองมือระดบัสูง
ดงักล่าว ก็ตอ้งจดัระบบผา่นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเขา้ใช้ของหน่วยงานอ่ืนได ้ เพื่อ
ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการวจิยัของนกัวจิยั 

5.3 แหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร 
(hard copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอแลว้ ยงัหมายรวมถึงการสนบัสนุนการจดัประชุมวิชาการ  
การสนบัสนุนศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) การสนบัสนุนการ
ไปร่วมท างานวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอาจารย ์โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัวจิยั 
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5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยัท่ีครอบคลุมขอ้มูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ดา้นต่อไปน้ี   
1) ขอ้มูลดา้นแหล่งทุนวจิยัและงานสร้างสรรคท์ั้งภายในและภายนอกสถาบนั  2) ขอ้มูลดา้นการวิจยัและ
งานสร้างสรรคข์องสถาบนั ทั้งปัจจุบนัและผลงานท่ีผา่นมา 3) ขอ้มูลดา้นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรคท์ั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรคต่์างๆ ตลอดจนขอ้มูลการ
สนบัสนุนของสถาบนัในการเผยแพร่ผลงาน  4)ขอ้มูลดา้นระบบและกลไกของสถาบนัในการส่งเสริม
การน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบตัร อนุ
สิทธิบตัร และการซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญา 5) ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัอ่ืนๆ 
ของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
สถาบนัจดัให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนบัสนุนทุกดา้นอย่างสม ่าเสมอ โดย

การมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละนักวิจยั  เช่น การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจยั ทั้งในประเด็น 
งานวิจยัเสร็จทนัตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจยัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผูรั้บทุนสามารถ
แสวงหาทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือการประเมินแหล่งคน้ควา้สนับสนุน
งานวิจยัในประเด็น         ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจยัของอาจารย ์และนักวิจยัใน
ปัจจุบนั หรือการประเมินระบบสารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกบัความตอ้งการใช้ของอาจารย์
และนกัวจิยั เป็นตน้ 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน  

สถาบนัน าผลการประเมินไปจดัท าแผนการปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งท าเพื่อ     
การปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณท่ีตอ้งใชห้าก
จ าเป็น  ก าหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตอ้งแล้วเสร็จ   จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุน
พนัธกิจดา้นการวจิยัตามท่ีก าหนด     

 

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพืน้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

สถาบนัหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ
สร้างความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกโดยวธีิการต่างๆ เช่น การจดัหาขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย  
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การสนทนากบักลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั (focus group) การติดต่อสร้างสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอก การใช้
ขอ้มูลป้อนกลบั (feed back) จากความร่วมมือท่ีมีอยูเ่ดิม  

วตัถุประสงคข์องความร่วมมือดงักล่าวควรมีทั้งการร่วมท างานวิจยัและงานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือเพื่อตอบโจทยข์องหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้
ทรัพยากรทั้งสถานท่ี บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  การบริหารจดัการความรู้จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อ
เผยแพร่ไปยงัคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้าหมายท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรับทุกสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น 
สถาบนัตอ้งจดัระบบส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาจากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม โดยส่ิงท่ีเผยแพร่ตอ้งมีคุณภาพ
เช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2  
สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

4. มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
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เกณฑ์การประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  3  
ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวชิาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผูรั้บผิดชอบในการสนบัสนุน      
การตีพิมพห์รือการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี peer 
review ในประเด็นต่อไปน้ี เช่น 1) การจดัให้มีพี่เล้ียงแก่นกัวิจยัรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจยั
ส าหรับน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพใ์นวารสาร 2) การสนบัสนุนการตรวจสอบภาษาองักฤษ
ของบทความวิจยัของอาจารย์และนักวิจยั ท่ีจะน า เสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  3) การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยัหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์
กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ีการสนบัสนุนดงักล่าวอาจแตกต่างกนัตามสถานภาพและจุดเน้น
ของแต่ละสถาบนั   

 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพือ่ให้เป็นองค์ความรู้ทีค่นทัว่ไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ ์ ตลอดจนก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ รวบรวม คดั

สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกบักลุ่มบุคคล
เป้าหมายโดยยงัคงความเช่ือถือไดใ้นเชิงวิชาการและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ติดตามผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารยแ์ละนกัวิจยั คดัสรรค์ผลงานท่ีน่าจะเป็นท่ีสนใจของ
บุคคลทัว่ไป จดัให้มี    การสัมภาษณ์อาจารยเ์จา้ของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลให้เป็นความรู้ท่ี
น่าสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเขา้ใจได ้จดัหมวดหมู่ความรู้ท่ีไดใ้หเ้หมาะสมต่อการเผยแพร่ 
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2               
สู่สาธารณชนและผู้เกีย่วข้อง   

น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในขอ้ 2 
เผยแพร่สู่สาธารณชนผา่นส่ือต่างๆ อยา่งเป็นระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการวางแผนประชาสัมพนัธ์ให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามขอ้มูลป้อนกลับ 
นอกจากนั้นการประชาสัมพนัธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคโ์ดย
เช่ือมโยงกบัศิษยเ์ก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดวา่จะ
สามารถสนบัสนุนงานวจิยั หรือร่วมวจิยั หรือน าผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์  

 
4.  มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน   
            สนบัสนุนการน าผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ เช่น 1) ก าหนดขั้นตอน 

วิธีการ และผูรั้บผิดชอบเพื่อเป็นส่ือกลางสานสัมพนัธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย ์และ
นักวิจยักับองค์กรภายนอกท่ีมีศกัยภาพในการน าผลการวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) 
ผูรั้บผดิชอบแสวงหางานวจิยัจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีตอ้งการรับบริการ
วิจยัในเร่ืองเฉพาะใดๆ จากสถาบนั (consultancy) และประสานงานต่อไปยงัผูว้ิจยั 3) ผูรั้บผิดชอบริเร่ิม 
ประสานงาน หรือส่งเสริมการน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชยใ์น
ลกัษณะนิติบุคคล (start up company)  เป็นตน้ 
 
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้ นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการสนบัสนุนการเจรจาต่อรอง ท าขอ้ตกลง หรือสนบัสนุนดา้นระเบียบ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง แก่อาจารย ์นักวิจยั และสถาบนั ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขา้ไปร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจใดๆท่ีเกิดจากผลของ
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 

นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจยัและของสถาบนัในผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย หรือท าธุรกิจท่ีเป็นผลจาก
งานวจิยั โดยเป็นหลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
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6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนก าหนดผูรั้บผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และ
อ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแก่อาจารย ์และนกัวิจยัในประเด็นต่างๆ เช่น 1) 
การให้ความรู้และค าปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงอาจด าเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา 
หรือจดัคลินิกให้ค  าปรึกษา  2) ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัรต่อกรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรือส านกังานเทียบเท่าในต่างประเทศ  3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบตัร 
อนุสิทธิบตัร เพื่อใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์เป็นตน้ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
     และนักวจัิยประจ า (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นสถาบนัอุดมศึกษา คือ เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษา
จึงตอ้งจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ีไดรั้บจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนบัสนุนการท าวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและจุดเนน้ของสถาบนั 
                                                นอกจากนั้นเงินทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบนัไดรั้บจากแหล่งทุน
ภายนอกยงัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวิจยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัท่ีอยู่ใน
กลุ่มท่ีเนน้การวจิยั  
 

เกณฑ์การประเมิน   :   โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 - 5  

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
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   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                           จ  านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก

สถาบนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                    จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบนัท่ี ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

สูตรการค านวณ   :   
1. ค านวณจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั

ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 

                   จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =     
 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนท่ีได ้ =   
 
 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวิจยัประจ า ให้นบัตามปีการศึกษา และนบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริงไม่

นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 
2. ใหน้บัจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปีปฏิทิน  หรือปีงบประมาณ 

นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลกัฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนบัสนุนงานวิจยั ซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุน

หรือหลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ีร่วมโครงการ ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตามหลกัฐานท่ีปรากฏ 
กรณีท่ีไม่มีหลกัฐาน ใหแ้บ่งเงินตามสัดส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถาบนั 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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4. การนบัจ านวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจยั สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีไดล้งนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารยห์รือนักวิจยั  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีไม่ใช่นกัวจิยัเป็นผูด้  าเนินการ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่5 : งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
 การวิจยัเป็นพนัธกิจหน่ึงท่ีส าคญัของของสถาบนัอุดมศึกษา การด าเนินการตามพนัธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจ้ากผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพแ์ละจ านวน
ผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

งานวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบบัสมบูรณ์(Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดบัชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 

งานวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ี
ประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดบันานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชุม 
ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวชิานั้นๆนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
 งานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บ
การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอ้มูล ISI Web of Science  (Science Citation 
Expand, Social Science Citation Index, Art of Humanities Citation Index) หรือฐานขอ้มูล Scopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นค
วอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  

1.00 - มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นค
วอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการ
ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 

 ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  
0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาดว้ย 
  *อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
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การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 
ประเทศ หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งแพร่ ไม่จ  าเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน) 
 
วธีิการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
ท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ x 100 

 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากบั 5  คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัน้ี 

 

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดบัคณะ ให้น าคะแนนท่ีคิดไดข้องแต่ละกลุ่มสาขาวชิามาหาค่าเฉล่ีย และการ
คิดคะแนนระดบัสถาบนัใหน้ าคะแนนท่ีคิดไดใ้นแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

1. จ านวนและรายช่ือบทความวิจยัระดบัชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยป์ระจ าและ
นกัวิจยัประจ า ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษา หรือปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษา  
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พร้อมช่ือเจา้ของบทความ ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่า
น ้าหนกัของแต่ละบทความวจิยั 

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติทั้งหมด
ของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ี
เผยแพร่ ช่ือสถานท่ี จงัหวดั หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลกัฐาน และ
ระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลกัฐาน และค่าน ้าหนกัของแต่ละผลงานสร้างสรรค ์

3. หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของโครงการวจิยั 
 

หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายช่ือวารสารท่ีได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 :  งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
 การวิจยัเป็นพนัธกิจหน่ึงท่ีส าคญัของของสถาบนัอุดมศึกษา การด าเนินการตามพนัธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจ้ากผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารยป์ระจ าและนักวิจยัประจ าท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้น
โครงการวิจยัและรายงานการวิจยัโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดน้ าไปใช้
ประโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ โครงการวจิยั และรายงานการวจิยัอยา่งถูกตอ้ง สามารถน าไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
หลกัฐานปรากฏชดัเจนถึงการน าไปใชจ้นก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงอย่างชดัเจน ตามวตัถุประสงค ์และ/หรือ
ไดรั้บการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  
 ประเภทของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ท่ีสามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม มีดงัน้ี 

1. การใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวจิยัท่ีน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณะในเร่ือง 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  103 

ต่าง  ๆท่ีท  าใหคุ้ณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ดา้นสาธารณะสุข ดา้นการ
บริหารจดัการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

2. การใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใชป้ระโยชน์จาผลงานวจิยัเชิงนโยบายในการน าเขา้ไป 
ประกอบเป็นขอ้มูลการประกาศใชก้ฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ  โดยองคก์ร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้ 

4. การใชป้ระโยชน์ทางออ้มของงานสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบัจิตใจ  
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและ
ประเมินไว ้ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรับรองการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการน างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคข์องสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปใชก่้อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์หรือการ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  
  
  การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวนัท่ีน า
ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชดัเจนโดยท่ีผลงานวิจยัจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้
ช่วงเวลาท่ีใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบท่ี
มหาวทิยาลยัจดัเกบ็ขอ้มูล ในกรณีท่ีงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคมี์การน าไปใชป้ระโยชน์มากกวา่ ๑ คร้ัง ให้
นบัการใช้ประโยชน์ไดเ้พียงคร้ังเดียว ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัชดัเจนตามมิติของ
การใชป้ระโยชน์ท่ีไม่ซ ้ ากนั 
  
วธีิการค านวณ  
 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

1. จ านวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยัประจ า โดยนบัรวมผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารยแ์ละนกัวิจยัประจ าทั้งท่ี
ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคด์ าเนินการเสร็จ 
ปีท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ โดยมีหลกัฐานการรับรองการใชป้ระโยชน์จาก
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้แสดงขอ้มูลท่ีระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีชดัเจนดว้ย 
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

 -การใชป้ระโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวจิยัท่ีน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน 
เร่ืองต่างๆท่ีท าใหคุ้ณภาพชีวติและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการบริหารจดัการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ภาคประชาชน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 
 - การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดรายได ้หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้ 
 - การใชป้ระโยชน์ทางออ้มของงานสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบัจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมี้การศึกษาและ
ประเมินไว ้
 2. จ  านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนบัรวมอาจารยแ์ละ
นกัวจิยัประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  7 :   ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
ผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพ สะทอ้นถึงสมรรถนะในการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั 

การปฏิบติัจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพฒันางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ท่ีผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและไดรั้บการรับรองคุณภาพแลว้ ตามเกณฑ์ของ กพอ. เร่ืองหลกัเกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความทางวิชาการ(Academic Paper) ต ารา(Textbook) หนังสือ
(Book) ตอ้งเป็นผลงานท่ีผา่นกระบวนการกลัน่กรองผลงานก่อนตีพิมพ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีขอ้ความรู้ท่ี
สะทอ้นมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจยั โดยจดัท า
ในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูต้รวจอ่าน 

- ต  ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลกัสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวชิาในระดบัอุดมศึกษา 

- หนงัสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผูอ่้าน
ทัว่ไป โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรหรือตอ้งน ามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คง 
และให้ทัศนะของผูเ้ขียนท่ีเสริมสร้างปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวชิานั้นๆหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวเน่ือง 

การนบัจ านวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ จะนบัผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดบัชาติ/นานาชาติ หนงัสือ 
หรือต าราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตน้ฉบบัจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ ์
และผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพม์ากกวา่ 1 คร้ัง ใหน้บัการตีพิมพเ์พียง
คร้ังเดียวต่องานวชิาการ 1 ช้ิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.25 - บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  
0.50 - บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
0.75 - ต าราหรือหนงัสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
1.00 - ต าราหรือหนงัสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือต าราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 
วธีิการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ 
x 100  

อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
 1. จ านวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ท่ีมีระดบัคุณภาพของ
อาจารยป์ระจ า รายปีตามปีปฏิทิน โดยนบัรวมผลงานของอาจารยท์ั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีผลงานแล้วเสร็จ ปีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้ 
ช่ือหน่วยงานท่ีรับรอง และมีหลกัฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าน ้ าหนกัของผลงาน
วชิาการแต่ละช้ิน โดยรายงานยอ้นหลงั 3 ปี จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ ทั้งน้ี 
ใหร้ายงานยอ้นหลงั 3 ปี จนถึงปีการศึกษาท่ีประเมิน 
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หลกัการ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและในดา้นท่ี
สถาบนัมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรืออาจคิดค่าใชจ่้าย
ตามความเหมาะสม โดยใหบ้ริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ ใหค้  าปรึกษา ใหก้ารอบรม จดัประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ท างานวิจยัเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแลว้สถาบนัยงัไดรั้บประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ คือเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะน ามาสู่การพฒันาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์สร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนกัศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากการให้บริการ
ทางวชิาการดว้ย 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สกอ. 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สมศ. 
 

ตัวบ่งช้ี ทั้งหมด 6 ตัวบ่งช้ี  (สกอ. 2 ตวับ่งช้ี  สมศ.  3  ตวับ่งช้ี) 
5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ.) 
5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  (สกอ.) 
8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนและ/หรือการวจิยั (สมศ.) 
9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.) 
18 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในดา้นต่างๆ 
 18.1  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบนั (สมศ.) 
 18.2  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบนั  (สมศ.) 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  การบริการทางวชิาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลกัอยา่งหน่ึงของสถาบนั 
อุดมศึกษา สถาบนัพึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการบริการทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ และมีการจดั 
โครงสร้างสถาบนัเพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนระบบดงักล่าว การให้บริการทางวิชาการตอ้งมีความ
เช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนและการวจิยั และสามารถบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคม
กบัการเรียนการสอนและการวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวจิยั 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียน

การสอนและการวิจยั 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 
หมายเหตุ   :  เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 ตอ้งมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณา
การตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด                      
 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการดา้นต่างๆ ท่ี
สัมพนัธ์กบัพนัธกิจของสถาบนั  มีนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและจูงใจให้อาจารย ์บุคลากรทุกระดบัมี   
ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการ
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ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบนั รวมถึงจดัหางบประมาณสนบัสนุนและ
จดัท าระเบียบของการให้บริการ  ก าหนดภาระงานของอาจารยแ์ละบุคลากรให้ชดัเจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานดา้นต่างๆซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ
ใหบ้ริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนดัและจุดเนน้ของสถาบนั 

ในการให้บริการทางวิชาการน้ีควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบติังานประจ าดา้นอ่ืนๆของอาจารยแ์ละบุคลากร เช่น การก าหนดให้นกัศึกษาน าความรู้ไปจดัท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจัิย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจยัอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการน า
ผลการวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน์จริงท่ีตอบสนองความตอ้งการของทุกภาคส่วนในทุกระดบั และ 2) น า
ความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลบัมาพฒันาต่อยอดไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวจิยั เป็นตน้ 

 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวจัิย 

จดัให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยให้มีส่วนร่วมของผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการ และนกัศึกษา ซ่ึง
เป็นทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ทั้งในระดบัแผนการด าเนินงาน เป้าหมายของสถาบนั ความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนดไว ้

 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวจัิย 

สถาบนัน าผลการประเมินไปพฒันาแผน พฒันากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิท่ีไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอและเป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2    : กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพ
ท่ีสนองความตอ้งการและเป็นท่ีพึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมไดอ้ยา่งมี
คุณภาพตามศกัยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบนั พิจารณาไดจ้าก (1) ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและ (3) 
ความรู้ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการทางวชิาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 
2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วชิาการ 
5. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทศิทางและการจัดท าแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทาง
วชิาการตามจุดเนน้และความเช่ียวชาญของสถาบนั   
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

สถาบนัมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพท่ีจะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) ในลกัษณะของการ
สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการน าผลการวิจยัไปเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใช้พฒันา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ค  าปรึกษาแนะน าและจดั
ใหมี้ช่องทางในการส่ือสาร ท าความเขา้ใจร่วมกนัของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน 

 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการทั้งทางตรงและทางออ้ม มีการประเมินผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา  
อาจารย ์ และบุคลากรผูใ้ห้บริการ ทั้งในดา้นการน าความรู้ ความเช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ การส่ือสาร 
การช้ีแจงแนะน าใหผู้รั้บบริการและประชาชน  

 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการให้บริการทางวชิาการ 

มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพฒันาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ  ระบบและกลไกการให้บริการ   ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ  ขอบเขตการ
ใหบ้ริการ  ค่าใชจ่้าย  ระยะเวลาในการใหบ้ริการ  สัญญาการบริการ  ซ่ึงรวมทั้งการควบคุมและการก ากบั
คุณภาพของการให้บริการ โดยจดัให้มีระบบการให้ขอ้มูลท่ีชัดเจน  มีความเป็นธรรม โปร่งใส  และ
สามารถตรวจสอบได ้

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการ  ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน  ซ่ึงรวมทั้ งผูเ้รียนด้วย  จัดให้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการใหบ้ริการผา่นทางส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจดัท า
ฐานขอ้มูลการบริการวชิาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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ตัวบ่งช้ีที ่8  : การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนหรือการวจัิย  (สมศ.) 

ค าอธิบาย  
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบนัการศึกษาซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือ
สังคมหรือเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนในดา้นวิชาการ
หรือการพฒันาความรู้ ตลอดจนความเขม้แข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการ
บริการท่ีมีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือ
บูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนหรือการวิจยั อาทิ บทความ ต ารา หนงัสือ รายวิชาหรือหลกัสูตร เป็น
ตน้ 
  การน าความรู้และประสบการณ์จากการใชบ้ริการวชิาการมาพฒันามี 2 ประเภท คือ 

1. การพฒันาการเรียนการสอน 
2. การพฒันาการวจิยั 

  ในการประเมินตวับ่งช้ีน้ีตอ้งมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ีในแต่ละโครงการไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ทั้งสองประเภท และผลการใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยัตอ้งเสร็จส้ินในปีท่ีประเมิน 
 
วธีิการค านวณ  
 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ 
ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

x 100  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ 

ตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมติั 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน  

 ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงว่าอาจารยป์ระจ าไดร้วบรวม จดัระบบ และมีการประมวล

ความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพฒันา
เป็นหนงัสือ ต ารา หรืองานวจิยั ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวชิาหรือน าไปสู่การเปิดรายวชิาใหม่ 
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2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตวัตั้งจะตอ้งมีผลการบูรณาการเสร็จส้ินในปีท่ีประเมิน 
และโครงการวิชาการท่ีเป็นตวัหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการในปีท่ีประเมิน โครงการ
หน่ึงๆจะบูรณาการเฉพาะกบัการเรียนการสอน หรือเฉพาะกบังานวิจยั หรือจะบูรณาการกบัทั้งการเรียน
การสอน และการวจิยัก็ได ้

3. การบริการวชิาการ เป็นการใหบ้ริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ 
ประเมินในระดบัคณะและระดบัสถาบนั 
 
ตัวบ่งช้ีที ่9  : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี

สถาบันจัด ข้ึนเพื่ อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเ ม่ือด า เ นินการแล้วมีผลก่อให้ เ กิด 
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือ
องคก์รภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 
 
ประเด็นการพจิารณา 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยคงอตัลกัษณ์

และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

5 ขอ้ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน  
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2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบติัตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูน้ าหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองค์กรได ้เ รียนรู้และด า เนินกิจกรรมอย ่างต่อเนื่อง และพฒันาตามอตัลกัษณ์และ
วฒันธรรมของชุมชนหรือองค์กร  

4. ขอ้มูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรท่ี
สร้างประโยชน์ ความเขม้แข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป 
6. “ย ัง่ยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
7. “เขม้แข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

หมายเหตุ ส าหรับสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่ดีรับการประเมินปี 2555 เป็นตน้ไป สามารถใช้
โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมตัิจากสภาสถาบนัว่าเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเน่ืองในอนาคตและจะย ัง่ยืน เขม้แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย สมศ. 
จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
 
ตัวบ่งช้ีที ่18   : ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  (สมศ.) 
 ตวับ่งช้ี 18.1 การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวชิาการ/หรืองานวจิยั 
 ตวับ่งช้ี 18.2  การท ากิจกรรมหรือโครงการร่วมกบัชุมชน ทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันา 
 
ค าอธิบาย 
 สถาบนัอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นเร่ืองท่ีช้ีน าหรือแกปั้ญหาสังคมใน
ดา้นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ 
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลงังานส่ิงแวดลอ้ม อุบติัภยั  
ส่ิงเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแกปั้ญหาความขดัแยง้ สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจน
การนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้ป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอยา่งเป็นตน้ 
 ทั้งน้ี ประเด็นเร่ืองท่ีช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเลือกด าเนินการโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 18.1  :  การบูรณาการการเรียนการสอนจากการบริการวชิาการ/หรืองานวจิยั (สมศ.) 
ความสอดคล้อง : กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ตวับ่งช้ีท่ี ๑๘ ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของ
สังคมในดา้นต่างๆ (สมศ.) 

ประเด็นการพจิารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
3. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้๒2ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได4้ - 5 ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดด้ าเนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ท่ีระบุว ัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้
ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีน าหรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่างๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุก 

4. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

5. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
 
หมายเหตุ 

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของ
สถาบนัก็ได ้ ทั้งน้ีตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการ่วมกบัสถาบนัก็ได ้
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3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบนัจะต้องรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดง
หลกัฐานการด าเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 

 
การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอ้มูลในระดบัเดียวกบัสถาบนั โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถาบนั 

2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกบัสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่18.2  : การท ากิจกรรมหรือโครงการร่วมกบัชุมชน ทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันา (สมศ.) 
ความสอดคล้อง : กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งช้ีที่ 18 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของ
สังคมในดา้นต่าง ๆ (สมศ.) 

ประเด็นการพจิารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสถาบนั 
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
- ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

4-5 ขอ้ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดด้ าเนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ท่ีระบุว ัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้
ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีน าหรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่างๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุก 
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4. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

5. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
 
หมายเหตุ 

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของ
สถาบนัก็ได ้ ทั้งน้ีตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการ่วมกบัสถาบนัก็ได ้
3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบนัจะต้องรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดง

หลกัฐานการด าเนินงานดว้ย โดยใชผ้ลการประเมินของสถาบนั 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอ้มูลในระดบัเดียวกบัสถาบนั โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถาบนั 
2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกบัสถาบนั ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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หลกัการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา 
ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนน้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมี
การบูรณาการเขา้กบัพนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์
สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นรากฐานการ
พฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งช้ี ทั้งส้ิน 3 ตัวบ่งช้ี (สกอ. จ านวน 1 ตวับ่งช้ี สมศ.  จ  านวน 2 ตวับ่งช้ี) 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  (สกอ.) 
10   การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม  (สมศ.) 
11   การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.1    : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร 
จดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินตามจุดเนน้ของสถาบนัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัชาติ  
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1.  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
สถาบนัอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบติั 
และมีผลลพัธ์ชดัเจนตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้เช่น มีการก าหนดนโยบายดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ



120                           คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

วฒันธรรม การก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการจดัท าแผนงบประมาณโครงการ มีการก าหนดตวัช้ีวดัด้าน
ศิลปะและวฒันธรรม มีการน างานศิลปะและวฒันธรรมสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
มีการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและมีการน าสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

สถาบนัสนบัสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไปบูรณาการร่วมกบั       
การเรียนการสอน และกิจกรรมนกัศึกษา คือมีการจดัการเรียนการสอนท่ีน าการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมเขา้กบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและท่ีจดัโดยองคก์ารนกัศึกษา 

 
3.  มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 สถาบนัมีสถานท่ีเพื่อการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปะและวฒันธรรม เช่น มีหอ
ศิลป์ หอประวติั พิพิธภณัฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจดัการโดยมีผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญดา้น
ศิลปะและวฒันธรรม มีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มีการจดัสรรงบประมาณดา้นศิลปะและ
วฒันธรรม 

3.2 สถาบนัจดัท าวารสารศิลปะและวฒันธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดบัชาติ โดยมีความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 

3.3 สถาบนัมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตวับ่งช้ี และมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
เป็นระบบอยา่งชดัเจน  

 
4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ

จัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการก าหนดตวับ่งช้ี และติดตามผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
 
 
 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556  121 

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัการของ PDCA  

5.2 มีแผนปรับปรุงและพฒันาการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมน าสู่
การปฏิบติัและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

5.3 มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพฒันาอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

6.1 สถาบนัมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรม โดยมีการใช้
ผูเ้ช่ียวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

6.2 สถาบนัไดรั้บการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรไดรั้บเชิญ
เป็นวิทยากรหรือเป็นท่ีประจกัษ์ หรือผูท้รงคุณวุฒิในระดบัองค์กรระดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ 

6.3 สถาบนัมีจ านวนผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค ์ดา้นศิลปะและวฒันธรรมโดยมี  
การเผยแพร่ทั้งในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบันานาชาติ หรือมีผลงานไดรั้บรางวลั ไดรั้บการ
อา้งอิง เป็นท่ียอมรับ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่10 :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 

 ศิลปะและวฒันธรรม เป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพ วถีิชีวติ และจิตในท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เป็น
พนัธกิจหลกัประการหน่ึงท่ีสถานศึกษาพึงตระหนกั ท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุน 
เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข อยา่งมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีน่าศรัทธา 
และเป็นท่ียอมรับของสังคม การส่งเสริมสนบัสนุนจ าตอ้งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้
ต่อเน่ืองท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืโดยการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนและสามารถประเมินผลได ้

ประเด็นการพจิารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
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3. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม  
 2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม พร้อมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตวับ่งช้ีและเป้าหมายความส าเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
4. หลกัฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของการสรุปผลส าเร็จ 

เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตวัอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วธีิการวเิคราะห์ผล เป็นตน้ 

5. รายงาน รางวลัท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ ยกยอ่ง ระดบัชาติและนานาชาติ จากสถาบนั
หรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่11 :  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
ศิลปะและวฒันธรรม เก่ียวขอ้งกบัความสุนทรียแ์ละรสนิยม เกิดรูปแบบวถีิชีวติและสังคม โดยมี

ลกัษณะท่ีเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นตอ้งรู้ทนัอยา่งมีปัญญา โดยมีแผนในการพฒันา
ใหค้วามรู้และประสบการณ์ดา้นสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวฒันธรรม สามารถเลือกรับ รักษา 
และสร้างใหต้นเองและสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งรู้คุณค่าความงามอยา่งมีสุนทรียท่ี์มีรสนิยม 

ประเด็นการพจิารณา  
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
2. ส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมี 

ความสุนทรีย ์
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3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
4. การจดัให้มีพื้นท่ีทางกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากรมีส่วน

ร่วมอยา่งสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1 - 4 ไม่ต ่ากวา่  3.51 จาก 

คะแนนเตม็ 5 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพฒันาสุนทรียภาพดา้นศิลปะและ

วฒันธรรม ท่ีสถาบนัด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

ความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม  
3. เอกสารหลกัฐานหรือผลการประเมินดา้นสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั ความสะอาด สุขอนามยั 

และความสวยงาม  
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจดัให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริม

ใหน้กัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
5.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1-4 

หมายเหตุ  1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใชส้ะดวก 
    2.สุขลกัษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
    3.สวยงาม หมายถึง มีการจดัแต่งอาคาร สภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัพื้นท่ี

แวดลอ้ม ไม่ส้ินเปลือง และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
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หลกัการ 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีใน
การก ากบัดูแลการท างานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดา้น
ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  โดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  ส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 2552-2553 
7. เกณฑก์ารบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง คู่มือและแนวปฏิบติัในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

ตัวบ่งช้ี ทั้งส้ิน  6  ตัวบ่งช้ี  (สกอ. จ านวน 4 ตวับ่งช้ี สมศ.  จ  านวน 2 ตวับ่งช้ี) 
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  (สกอ.) 
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  (สกอ. 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ  (สกอ.) 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ.) 
12  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั  (สมศ.) 
13  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ.) 

 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.1    : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญัต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบนัอุดมศึกษา 
คือสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนันั้นๆ หากสภาสถาบนัและผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ เป็น
ผูน้ าท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความกา้วหนา้ ดูแลบุคลากรอยา่งดี เปิดโอกาสให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหา และก ากบัดูแลติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถาบนัไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง จะท าใหส้ถาบนัเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. สภาสถาบนัปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ 
2. ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุก

ระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและ
พฒันาสถาบนั 

3. ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการ
ตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู ้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู ้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม  
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานขอ้ท่ี 6 นั้น ตอ้งแสดงขอ้มูลการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลครบถว้นทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศพัทท่ี์ระบุไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
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ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ที่ 
       ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบนัทุกคนควรได้รับการช้ีแจงและท าความเข้าใจเก่ียวกับ
กฏหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั โดยเฉพาะพระราชบญัญติัสถาบนั ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  อาทิ 
ขอ้บงัคบัท่ีวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลและผูบ้ริหาร  รวมทั้งทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ  กรอบทิศทางการพฒันาสถาบนั และอตัลกัษณ์ของสถาบนั เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมี
ต่อสถาบนัก่อนจะปฎิบติัหนา้ท่ี 

1.2 กรรมการสภาสถาบนัก ากบัดูแลสถาบนัไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารสถาบนัและสภาสถาบนั และมีความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  

1.3 มีการเปิดเผยประวติักรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน 

 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน  

2.1 ผูบ้ริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท า
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ และน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นระบบชดัเจน โดยมีการก าหนดตวับ่งช้ีคุณภาพ 
(KPI) ของงานท่ีปฏิบติั ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพฒันาองคก์ร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย ์
บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้   
2) มิติการพฒันา หรือการปรับปรุงกระบวนหลกัของสถาบนั เช่น การพฒันาหลกัสูตร การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจยั การบริการวิชาการและสังคม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  3) มิติผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
โดยค านึงถึงความคุม้ค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบนั อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุม้ค่าของ
การจดัเก็บขอ้มูล และการรายงานขอ้มูล กบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  

2.2 ผูบ้ริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทศัน์ และแผนกลยุทธ์
ใหห้น่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทราบและมีความเขา้ใจร่วมกนั  
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2.3 ควรจดัท าระบบฐานขอ้มูลของสถาบนัให้ทนัสมยั น ามาใชใ้นการติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้พื่อการตดัสินใจปรับแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งทนัการ 

 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสาร

แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยงับุคลากรในสถาบัน 
3.1 ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั

ในการประชุมผูบ้ริหารอย่างน้อย ปีละ  -        เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ยิง่ข้ึน พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อส่ือสารแผนการด าเนินงานไปยงับุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.2 ผูบ้ริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานท่ีส าคญัตามภารกิจของสถาบนัอย่าง
ครบถว้น รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อยา่งนอ้ย ปีละ         เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีถดัไป  พร้อมแจง้ผลการด าเนินงานไปยงับุคลากรทุกระดบัผา่นการส่ือสารภายใน 
โดยใชส่ื้อต่าง ๆ ท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  

 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
4.1 ผูบ้ริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

บุคลากรผูป้ฏิบติังาน  อนัจะท าใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
4.2 ผูบ้ริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจดัการโดยการมอบ

อ านาจในการตดัสินใจแก่ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติัระดบัถดัไป เพื่อเพิ่มความคล่องตวั พร้อมกบัมีการก ากบั 
และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุม้ค่า และมีความ
เส่ียงอยูร่ะดบัในท่ียอมรับได ้ 

4.3 ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจต่อ
บุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดโครงการรางวลัคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการ โครงการพฒันาองคก์ารใหค้ล่องตวั (lean organization) เป็นตน้  
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผูร่้วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบติังานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหรือเพิ่มศกัยภาพในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เช่น การสอนงาน
ท่ีหนา้งาน (on – the – job training) จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

5.2 ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ควรน าหลกัการจดัการความรู้มาใช ้เพื่อการแลกเปล่ียน
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน  อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
สร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบติั (community of practices) เป็นตน้ 

 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
6.1 ผูบ้ริหารควรยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการด าเนินงานของ

สถาบนัให้ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถาบนั และสภาสถาบนั โดยให้สอดคลอ้งทิศ
ทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 

6.3 ผูบ้ริหารมีการเปิดเผยประวติั มีรายงานประเมินตนเอง จดัท ารายงานสรุปผล การ
ท างานและรายงานการเงินของสถาบนัเสนอต่อสภาสถาบนัเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการ
ตรวจสอบภายในของสถาบนัการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบนัเสนอต่อสภาสถาบนัเป็นประจ า
ทุกปี  

 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
7.1 สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารตามท่ีระบุไวใ้น

กฎหมายหรือพระราชบญัญติัของสถาบนั และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัท่ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผูบ้ริหาร และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน หรือตามขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนัระหวา่งสภาสถาบนัและ
ผูบ้ริหาร 
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7.2 สภาสถาบนัควรยดึหลกัการประเมินผลการบริหารงานแบบกลัยาณมิตร กล่าวคือ
ใช้หลกัการท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา หรือ
ปรับปรุงสถาบนัใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  

7.3 ผูบ้ริหารมีการน าผลการประเมินจากสภาสถาบนัไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
อาทิ จดัท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาสถาบนัในโอกาสท่ีเหมาะสม  
 
ตัวบ่งช้ีที ่7.2   : การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอ้ท่ี 3 ก าหนดให้สถาบนัมีการสร้างและ
พฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงตอ้งมีการจดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบนัแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบนัซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมา
พฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบนัสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ง
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัประกอบด้วยการระบุความรู้ การคดัเลือก การ
รวบรวม การจดัเก็บความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูล และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั การก าหนดแนววิธีปฏิบติังาน ตลอดจนการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์

ของส่วนงานอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั  
2. มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและ

ดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1  
3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (explicit knowledge) 
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5. มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ี
เป็นลายลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความ รู้และ เ ป้าหมายของการจัดการความ รู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวจัิย  

1.1 สถาบนัควรศึกษาเป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยทุธ์ของสถาบนั วา่มีประเด็นใดท่ีมุ่งเนน้เป็นส าคญั หรือมุ่งสู่อตัลกัษณ์ใดท่ีตอ้งการ เพื่อน ามาใชใ้นการ
ก าหนด แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบติัการในการจดัการความรู้ให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 

1.2 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบดว้ย รองอธิการบดี 
ผูช่้วยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  ผูช่้วยคณบดี  ผู ้อ  านวยการ  หัวหน้างาน ท่ีก ากับดูแลด้าน
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิต ดา้นวิจยั รวมทั้งดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามอตัลกัษณ์
ของสถาบนั 

1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเร่ืองการพฒันาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลกั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและ
ดา้นการวิจยั รวมทั้งประเด็นการจดัการความรู้ท่ีสถาบนัมุ่งเนน้ตามอตัลกัษณ์  เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลกัสูตรและวธีิการเรียนรู้ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจยัภายใน
สถาบนั เป็นตน้ 
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2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวิจยั อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตบณัฑิตและการวิจยั เช่น 
คณาจารย ์หรือนกัวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความรู้ดงักล่าว รวมทั้งดา้นอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัมุ่งเนน้ 

2.2 สถาบนัควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดเด่นของ
อาจารยห์รือนกัศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรียนการสอน และการวิจยั
ท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจดัการ
ความรู้ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

3.1 สถาบนัควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางดา้นวิชาการ 
และผลงานทางด้านวิจยั รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลบั หรือ
นวตักรรม อยา่งสม ่าเสมอผา่นเวทีต่าง ๆ เช่น การจดัประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั
เจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 

3.2 สถาบนัควรส่งเสริมใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั เช่น 
การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบติัและเครือข่ายด้านการจดัการความรู้ ทั้ งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบนัและภายนอกสถาบนั เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้ งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพื่อใหบุ้คลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถเขา้ถึงแนวปฏิบติัท่ีดีไดง่้าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ และเผยแพร่ความรู้ในองคก์ร ใหเ้กิดความประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.3 ควรมีการจดัพิมพว์ารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกยอ่ง
ใหเ้กียรติแก่ผูเ้ป็นเจา้ของความรู้ เคล็ดลบั หรือนวตักรรมดงักล่าว 

 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติทีด่ีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู ้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
นวตักรรมท่ีได้จากการจดัการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบนัและสังคม น ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

5.2 ผูรั้บผดิชอบควรขยายผลการปรับใชไ้ปยงัหน่วยงานต่างๆ และติดตามวดัผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ดา้นการผลิตบณัฑิตและ
ดา้นการวจิยั   

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจดัการ
ความรู้ มาปรับปรุงและพฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้ของสถาบนั 

5.4 ผูรั้บผดิชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นประเด็น
ยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
 
ตัวบ่งช้ีที ่7.3  :  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  สถาบนัควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตดัสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบนั เพื่อให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถ
เช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบท่ีใชง้านไดท้ั้งเพื่อการบริหารการ
วางแผน และการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั เพื่อการปฏิบติังานตามภารกิจทุกดา้นของบุคลากร เพื่อ
การติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพฒันาสถาบนั ทั้งน้ี 
ระบบดงักล่าวตอ้งมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช ้
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เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด  

 

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

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
1.มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 สถาบนัควรตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปด้วย
ผูบ้ริหารดา้นระบบสารสนเทศของสถาบนัและกลุ่มผูบ้ริหารท่ีเป็นผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
1.3 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดว้ยรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
- วตัถุประสงค ์ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคลอ้งของแต่ละระบบท่ีมีต่อแต่ละกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กบัระบบสารสนเทศ

ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอ้งการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software 

(system software  และ application software) database  people ware  และ facilities อ่ืนๆ 
- งบประมาณท่ีตอ้งการใชใ้นแต่ละระบบ 
- การประเมินความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศ 
- การจดัล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศ 



134                           คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

2. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจตามพนัธกจิของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง   
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจเป็นระบบสารสนเทศท่ีน าขอ้มูลจาก
ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบญัชี  ระบบลงทะเบียนนกัศึกษา ระบบทะเบียน
ประวติั เป็นตน้ มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริหารใชใ้นการบริหารและการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นพนัธกิจ
ของสถาบนัไดอ้ยา่งครบถว้น ทั้งดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การเงิน การบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย 

 
3. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

3.1 ผูรั้บผิดชอบควรจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ รวมทั้งก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกบัลกัษณะการเขา้ใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกคร้ังท่ีมีการใชร้ะบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นตน้ 

3.2 ผูรั้บผิดชอบดา้นระบบสารสนเทศของสถาบนัควรด าเนินการประเมินความพึงใจ
ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
4. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใชใ้นการจดัท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผา่นการพิจารณาจากผูบ้ริหารแลว้ 
5.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้องตามทีก่ าหนด  

มีการส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานขอ้มูลรายบุคคลดา้นนกัศึกษา บุคลากร และหลกัสูตรใน
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นตน้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4   : ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง  โดยการบริหาร
และควบคุมปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูป
ของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงั 
คบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุม้ค่า) เพื่อให้ระดบัความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ียอมรับและควบคุมได ้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกนัจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้และโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
การมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใชง้าน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยทุธ์เป็นส าคญั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและ

ตวัแทนท่ีรับผดิชอบ พนัธกิจหลกัของส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตาม

บริบทของสถาบนั ตวัอยา่งเช่น  
- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี)   
- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร   การ

บริหารงานวจิยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยแ์ละบุคลากร     
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบนั 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีได้จากการ
วเิคราะห์ในขอ้ 2   

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน   
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อ
พิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยัไปใชใ้นการปรับแผนหรือ
วเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถดัไป   
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 

หมายเหตุ : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากบั 0 หากพบวา่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบนัในรอบปีการ

ประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของนกัศึกษา คณาจารย ์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง
ภาพลกัษณ์ หรือต่อความมัน่คงทางการเงินของสถาบนั อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบนัในการ
ควบคุม หรือจดัการกบัความเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลกัฐานประกอบท่ี
ชดัเจน 

ตวัอยา่งความเส่ียงร้ายแรงท่ีใหผ้ลประเมินเป็นศูนย ์(0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนกัศึกษา คณาจารยบุ์คลากร

ภายในสถาบนั ทั้งๆ ท่ีอยูใ่นวสิัยท่ีสถาบนัสามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้แต่
ไม่พบแผนการจดัการความเส่ียงหรือไม่พบความพยายามของสถาบนัในการระงบัเหตุการณ์ดงักล่าว 

2. สถาบนัหรือหน่วยงานเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ 
เช่น คณาจารย ์ นักวิจยัหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏใหเ้ห็นตามส่ือต่าง เช่น หนงัสือพิมพ ์ข่าว online เป็นตน้ 

3. สถาบนัหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ตอ้งปิดหลกัสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดส่้งผลกระทบต่อนกัศึกษาปัจจุบนัท่ีเรียนอยูอ่ยา่งรุนแรง 

 
** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดค้ะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แลว้ สถาบนัก็จะไดค้ะแนนการ

ประเมินเป็นศูนย ์(0) ดว้ยเช่นกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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การไม่เขา้ข่ายท่ีท าใหผ้ลการประเมินไดค้ะแนนเป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่ 
1. สถาบนัมีการวิเคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกนั หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบส าหรับความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองร้ายแรงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวสิัย อยูน่อกเหนือการบริหารจดัการ (การควบคุมหรือการป้องกนั) ของสถาบนั 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดงักล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้

ก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง และ
ตวัแทนท่ีรับผดิชอบในแต่ละพนัธกิจหลกัของสถาบนั 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น 
นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

 
2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน  ตามบริบทของ

สถาบัน  
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ เช่น  

- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี)   

- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์  หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร

หลกัสูตร การบริหารงานวจิยั  ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเ ส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร     
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก  
- ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบนั 
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2.1 วิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีน ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีมีโอกาส
เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อสถาบนัด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดา้นชีวิต
บุคลากร และทรัพยสิ์นของสถาบนัเป็นส าคญั 

2.3 ปัจจัยเส่ียงหรือปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอาจใช้กรอบแนวคิดในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ วธีิการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เป็นตน้ 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเส่ียง 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

3.1 ระดบัความเส่ียงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นถึงความ
เส่ียงระดบัสูง กลาง ต ่า ได ้

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงทั้ งในด้านของโอกาสและ
ผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิด
เหตุการณ์เส่ียงในอดีต หรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากขอ้มูลในอดีต 
รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมปัจจยัเส่ียงในปัจจุบนั  

3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามี
เหตุการณ์เส่ียงดงักล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของสถาบนั ฐานะการเงิน ขวญัก าลงัใจและความปลอดภยัของบุคลากร เป็นตน้ 

 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงทีม่ีระดับความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน   

4.1 จดัท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยตอ้งก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบติัการท่ีจะสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในสถาบนั และด าเนินการแกไ้ข ลด หรือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเ้ทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความ
เส่ียง Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง  เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีสถาบนัจะเกิดความเสียหาย (ทั้งใน
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รูปแบบของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุม้ค่า คุณค่า) 

 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง  
5.1 มีการรายงานความกา้วหนา้หรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบนั  
5.2 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อ          สภาสถาบนั 

 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เส่ียงในรอบปีถัดไป   
แผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถดัไปควรพิจารณาระดบัความเส่ียง ท่ีเหลืออยู่หลงัการจดัการ 

ความเส่ียงและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนั รวมทั้งความเส่ียงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดลอ้มทาง
การศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภายในสถาบนั และจากหน่วยงานก ากบั 
 
ตัวบ่งช้ีที ่12  :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.) 

ค าอธิบาย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องมีบทบาทส าคัญ 

ในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา ก าหนดระบบ
กลไกและกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการก ากบัดูแลและขบัเคล่ือน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาสถาบนัอยา่งย ัง่ยนื 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบันจะมุ่งเน้น 
การประเมินคุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากบัดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา
ตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ  
การด าเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใชค้่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 5 

ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ี ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติของ

สถานศึกษา 
2. สภาสถาบนัก าหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง ก ากบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
3. สภาสถาบนัท าตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สภาสถาบนัก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบนัด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีก าหนดในเกณฑ์การให้

คะแนน 
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดบัสถาบนั คณะไม่ตอ้งประเมิน  
 
ตัวบ่งช้ี 13   :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน 

ค าอธิบาย 
การประเมินผลตามหน้าท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารและการจดัการให้บรรลุผล

ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังานประจ าปีของสถาบนัอุดมศึกษา  จะมุ่งเนน้การประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ความสามารถในการบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใชค้่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเตม็ 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

สถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาตามหน้าท่ีและ
บทบาทของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา  
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2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล
สถาบนัอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลกัฐานหรือรายงานหรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริหารสถาบนัได้ก าหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจดัการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถาบนัมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ส าคญั เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภาสถาบนั 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันท่ีก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา 

 
หมายเหตุ 1. ระดบัสถาบนั ผูบ้ริหาร หมายถึง อธิการบดี 
               2. ระดบัคณะ ผูบ้ริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะท่ีมีการ
จดัการเรียนการสอน 
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หลกัการ 

การเงินและงบประมาณเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา ไม่วา่แหล่งเงินทุนของ
สถาบนัอุดมศึกษาจะไดม้าจากงบประมาณแผน่ดิน (ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้
ของสถาบนั เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนกัศึกษา รายไดจ้ากงานวิจยั 
บริการทางวชิาการ ค่าเช่าทรัพยสิ์น ฯลฯ ผูบ้ริหารสถาบนัจะตอ้งมีแผนการใชเ้งินท่ีสะทอ้นความตอ้งการ
ใช้เ งินเพื่อการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าความเขา้ใจกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษา 
ทรัพยสิ์นถาวรต่อจ านวนนกัศึกษา ค่าใชจ่้ายท่ีสถาบนัใชส้ าหรับการผลิตบณัฑิตต่อหวั จ าแนกตามกลุ่ม
สาขา รายไดท้ั้งหมดของสถาบนัหลงัจากหกังบ (ค่าใชจ่้าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพฒันา
อาจารย ์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยดัไดห้ลงัจากท่ีปฏิบติัตามภารกิจ
ทุกอยา่งครบถว้น ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการดา้นการเงินของสถาบนัท่ีเนน้
ถึงความโปร่งใส ความถูกตอ้งใชเ้มด็เงินอยา่งคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
1. แผนพฒันาดา้นการเงินระดบัอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบติังานประจ าปีของสถาบนั 
3. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบติัราชการของส านกังบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผน่ดิน (สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้
 

ตัวบ่งช้ีทั้งส้ิน 1 ตัวบ่งช้ี  (สกอ. 1 ตวับ่งช้ี) 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :         กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะตอ้งมีแผนกลยุทธ์ทางดา้นการเงินซ่ึงเป็นแผนจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ี
สามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัให้สามารถด าเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใชจ่้ายของ
การด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดอ่ื้นๆ ท่ีสถาบนัไดรั้บ มีการจดัสรรงบประมาณ
และการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบครบทุกพนัธกิจมีระบบการตรวจสอบการใชเ้งินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตอ้งแสดงรายละเอียดการใชจ่้ายในทุกพนัธกิจ โครงการ กิจกรรม 
เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนัได ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :     
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันา

สถาบนัและบุคลากร   
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 

คร้ัง 
5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมัน่คงของส่วนงานอยา่งต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 
7. ผูบ้ริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ้ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 
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หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไ้ปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบนัท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรับไปกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบนั สถาบนัควรประเมินความตอ้งการทรัพยากรท่ีตอ้งจดัหา
ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ี
ตอ้งการใช้ ซ่ึงจะเป็นความตอ้งการเงินทุนในระยะยาวเท่ากบัเวลาท่ีสถาบนัใช้ในการด าเนินการให้กล
ยุทธ์นั้นบงัเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตอ้งการใช้ว่าสามารถ
จดัหาไดจ้ากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผน่ดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษยเ์ก่า หรือสถาบนัจะตอ้งมี
การระดมทุนดว้ยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบณัฑิตในแต่ละหลักสูตร 
ระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ทางการเงินจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่อดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.1 แผนกลยทุธ์ทางการเงินเป็นแผนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของ

เงินท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
1.2 สถาบนัควรตั้งคณะกรรมการท าหนา้ท่ีด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้น  

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบนั และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ซ่ึงจะเป็น
งบประมาณในการด าเนินการตามแผน  และ ก าหนดแหล่งท่ีมาของงบประมาณดงักล่าวซ่ึงอาจจะเป็น
งบประมาณแผน่ดิน เงินรายไดส้ถาบนั เงินบริจาค หรือสถาบนัจะตอ้งจดัให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุน
ต่าง ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ  

 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือ

เงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของสถาบนัในทุกดา้นใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
2.2 มีแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้าและไดรั้บ     

การยอมรับโดยทัว่ไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรทรัพยากรอยู่แลว้ควรได้มี          
การทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
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2.3 มีแผนการจดัหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจ
ของสถาบนัในทุกดา้นใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้
รายจ่าย เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลกัการในการท างบประมาณประจ าปีท่ี
แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนท่ีท่ีจะน า
งบประมาณประจ าปีเสนอสภาสถาบนัควรไดมี้การวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในดา้นต่างๆ
ดงัน้ี 

- งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละปี
มากนอ้ยเพียงใด 

- เม่ือวิเคราะห์ตามพนัธกิจของสถาบนัแลว้ งบประมาณประจ าปีในแต่ละพนัธกิจมี  
ความเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด 

- เม่ือวเิคราะห์ตามแผนการพฒันาสถาบนัแลว้ งบประมาณประจ าปีส าหรับการพฒันา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอ้ยเพียงใด 

 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
มีการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีอย่างนอ้ยประกอบไปดว้ยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบ

ดุลอย่างเป็นระบบ อยา่งน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 คร้ัง เพื่อจะไดรู้้ถึงสถานะของเงินรายได ้หักค่าใช้จ่าย
แล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใช้ในกิจกรรมของสถาบนัในช่วงถัดไป มีการน า
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารของสถาบนั และสภาสถาบนั 

 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

5.1 จดัท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร  เป็น
รายงานท่ีแจง้ให้ผูบ้ริหารไดท้ราบว่า ไดใ้ช้เงินตามแผนหรือไม่และไดใ้ช้เงินกบักิจกรรมใด มีผลลพัธ์
จาก    การท างานอยา่งไรบา้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจดัท าค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา 
5.3 มีการจดัท ารายงานการลงทุนของสถาบนั 
5.4 มีการวเิคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทีส่ถาบันก าหนด 

6.1 สถาบนัการศึกษาท่ีไม่ไดมี้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบภายนอก
อยูแ่ลว้ควรจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายนอกเขา้ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับสถาบนัการศึกษาของรัฐท่ี
มีส านกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบภายนอกอยูแ่ลว้นั้น หากส านกังานตรวจเงินแผน่ดินไม่ได้
เขา้ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีควรจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายนอกเขา้ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้ งผู ้
ตรวจสอบภายใน อยา่งเป็นทางการ 

 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
7.1  ผูบ้ริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจช่วยใน       

การติดตามการใช้เงิน จดัท ารายงานต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมา
วเิคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบนัตามแผนท่ีก าหนด 
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หลกัการ 

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการ
พฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา โดยตอ้งครอบคลุมทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการผลผลิต ผลลพัธ์ 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในอยา่งต่อเน่ือง และมีกระบวนการจดัการความรู้  เพื่อให้เกิดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งช้ี ทั้งส้ิน 2  ตัวบ่งช้ี  (สกอ. จ านวน 1 ตวับ่งช้ี  สมศ.  จ  านวน 1 ตวับ่งช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.1   : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึง
สถาบนัตอ้งสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของ
สถาบนัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบนัและ
หน่วยงานตน้สังกดั ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการวดัผลส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นวา่เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจไดว้า่สถาบนัสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป  :  
1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม    และสอดคล้องกบั

พนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั  ตั้งแต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคป์ระกอบคุณภาพ 
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7.  มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา
ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนัและ
มีกิจกรรมร่วมกนั 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีส่วนงานพฒันาข้ึน 
และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

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

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ้ 

มีการด าเนินการ     
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
9 ขอ้ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏบิัติ 
 

1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

1.1 สถาบนัอุดมศึกษาควรพฒันาระบบประกนัคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกบัระดบัการ
พฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชก้นัแพร่หลายทั้งในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพฒันาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีด าเนินการเป็นประจ า โดยเร่ิมจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพฒันาเพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.3 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบและประสานงานดา้นการประกนัคุณภาพเพื่อผลกัดนั
ให้มีการประกนัคุณภาพเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดบัสถาบนั คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึง
ระดบัผูป้ฏิบติัแต่ละบุคคล 
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2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ตอ้งให้ความส าคญั
และก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีชดัเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบนั 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผดิชอบการจดัระบบการประกนัคุณภาพพร้อม
ทั้งก าหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบติังานตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา 
ระดบัคณะวชิา ถึงระดบัสถาบนั เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามท่ีสถาบนัหรือคณะวชิาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 

 
3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิม่เติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่ง ช้ี ท่ีใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของสถาบนัเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของตนเอง แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.2 ตวับ่งช้ีท่ีเพิ่มเติมข้ึนตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัควรช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ครบถว้นทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์   

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีใชก้  ากบัแต่ละตวับ่งช้ี ตอ้งสามารถวดัระดบัคุณภาพ
ตามเป้าหมายของตวับ่งช้ีนั้นๆ และเป็นเกณฑท่ี์น าไปสู่การปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานทีม่ีข้อมูลครบถ้วนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณ์
ครบถว้น โดยมีการก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  
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4.2 มีการน าวงจร PDCA เขา้มาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอ้มูลครบถ้วน
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบนัพิจารณา 
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพฒันาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงาน
ใหต้น้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  
สถาบนัหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์น าผลจาก

การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพฒันาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือ
ประสานงานกบัคณะกรรมการ / หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนท่ี
รับผดิชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ของสถาบนั มีการพฒันาข้ึนจากปีก่อนหนา้ทุกตวับ่งช้ี  
 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
สถาบนัควรจดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอขอ้มูลประกอบการด าเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใชร่้วมกนั
ได้ทั้งระดบับุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบนั รวมถึงเป็นระบบท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นตน้  

 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ใช้บริการตามพนัธกจิของสถาบัน  
  สถาบนัควรส่งเสริมให้นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรของสถาบนัเขา้มามีส่วนร่วม

ในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ณัฑิต
และผูรั้บบริการตามพนัธกิจของสถาบัน เช่น ผูรั้บบริการด้านการวิจยั หรือ ชุมชนผูรั้บบริการทาง
วิชาการของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการ การร่วมก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ขอ้มูลป้อนกลบั หรือการให้ความร่วมมือกบั
สถาบนัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆดา้นการประกนัคุณภาพ เป็นตน้      
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกนั 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพระหว่างสถาบนั ทั้งในส่วนของระดบั
สถาบนัหรือคณะวชิา และในส่วนท่ีเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา และอ่ืนๆ  

8.2 มีการท างานดา้นการประกนัคุณภาพร่วมกนัในเครือข่าย มีผลการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน  และมีพฒันาการดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึน จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพฒันาการท างาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 
9. มีแนวปฏิบัติทีด่ีหรืองานวจัิยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอืน่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
9.1 มีกระบวนการคดัสรรแนวปฏิบติัท่ีดี ในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นวิธีปฏิบติัท่ีดีให้กบั

สาธารณชน และใหห้น่วยงานอ่ืนไปใชป้ระโยชน์ 
9.3   มีการวิจยัสถาบนัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพฒันางานดา้น

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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หลกัการ  : 
 การจัดการศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทกัษะการด ารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝึกหัด 
สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหน่ึงคือการบ่ม
เพาะปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  สถานศึกษาควรจะได้
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจดักิจกรรมท่ีจะมุ่งเน้นภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตาม
นโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแ้ก่ DEMOCRACY ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดา้นการส่งเสริม
ใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE คือดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคญั ศรัทธาและเช่ือมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ ขาย
เสียง 
 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จกัผิดชอบ ชัว่ดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รวมทั้งยดึถือและปฏิบติัในการด ารงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ การมีความเขา้ใจ รู้จกัพิษภยัของยาเสพติดและรู้จกัการหลีกเล่ียง 
 
ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตวับ่งช้ี คือ 

10.1   การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
10.2   ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบที ่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด”ี 
(3D)” 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.1        :   การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการเพื่อเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีการวางแผนการ
จดักิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกบัทุกฝ่าย และ
การติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การก าหนดนโยบาย จดัท า
แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 

ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน :  ขอ้มูลพื้นฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. นโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบ 
3. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงกลไกการสนบัสนุนทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก     

การสร้างและพฒันาเครือข่าย การก ากบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน 
4.   รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการน าผลไปพฒันาปรับปรุง 

 

แนวปฏิบัติทีด่ี  : 
1. สถานศึกษาด าเนินการก าหนดนโยบาย จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับ

แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3 ดี (3D) 
5. มีการน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวตักรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  
6. มีกลไกในการสร้างและพฒันาเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริม 

3 ดี (3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบ กลไกและแผนการก ากบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนบัสนุน

ทั้งทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และบุคคล 
2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยั

จากยาเสพติด 
3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพื่อ

การพฒันาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ 
4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. ก ากบั ติดตามให้สถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่10.2     :   ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติทีjดี  
     ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 
 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :    ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :    
 สถานศึกษาได้พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในด้านการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน โดยประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น มีวินยั มีความประหยดั  มีความกตญัญูกตเวที ซ่ือสัตยสุ์จริต รู้และตระหนกั
ในโทษภยัของยาเสพติด สร้างภูมิคุม้กนัจากส่ิงเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถด ารงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   
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ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน : ขอ้มูลพื้นฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 
1. โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ดา้นการส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด
ทุกชนิด 

2. รายงานผลการเขา้ร่วมโครงการของนิสิตนกัศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ขอ้ 
- มีการด าเนินการ  

2  ขอ้ 
- มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
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สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั  การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจอย่างน้อยอีก 5 
ประการท่ีจะสนบัสนุนใหก้ารขบัเคล่ือนพนัธกิจหลกับรรลุเป้าหมายได ้คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์
และแผนการด าเนินการ  2) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  3) การบริหารและการจดัการ   4) การเงินและ
งบประมาณ  และ 5) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  ซ่ึงพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนบัสนุนจะตอ้ง
ท างานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะส่งเสริมให้การจดัการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยค านึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 9 ดา้นท่ีครอบคลุมทั้งพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนบัสนุน 
ไดแ้ก่  1) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 2) การผลิตบณัฑิต  3) กิจกรรมการพฒันา
นกัศึกษา 4) การวิจยั  5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  6) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 7) การ
บริหารและการจดัการ  8) การเงินและงบประมาณ และ  9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ดังนั้ น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
ก าหนดตวับ่งช้ีภายใตอ้งคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 9 ดา้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 
3 เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนั
แต่ละแห่ง  ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่ 4 

การวเิคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษา และมุมมอง
ด้านการบริหารจัดการ 

1.  ตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
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ตารางที่ 5.1  องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลติ 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงคแ์ละแผน
ด าเนินการ 

- ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 16 
และ 17 

 

1+2 

2. การผลิตบณัฑิต ตวับ่งช้ีท่ี 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1, 2.4 , 
2.6 และ 2.7 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 และ 
ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
1,2,3,4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา - ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 และ 
3.2 

- 2 

4. การวจิยั ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 และ 
4.2    

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
5,6 และ 7 

3+3 

5.  การบริการทางวชิาการแก่
สังคม 

- ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 และ 
5.2   

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
8,9 และ 18 

2+3 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

- ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 
และ 11 

1+2 

7. การบริหารและการจดัการ - ตวับ่งช้ีท่ี 7.1, 7.2, 
7.3 และ 7.4 

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 12 
และ 13 

4+2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ 

- ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 1+1 

รวม 4 18 1 + 18 23+18 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  มาตรา 34 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดงันั้น 
จึงไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ซ่ึงถือได้
วา่เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบบัน้ีประกอบดว้ยมาตรฐานยอ่ย 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการ
สร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

 บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพฒันาตนเอง สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานน้ีมีตวับ่งช้ีหลกั ไดแ้ก่ 

1) บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกตใ์ช้
ความรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันาสังคมให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั
สากล 

2) บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

3) บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

  มีการบริหารจดัการอุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและพนัธกิจของการอุดมศึกษาอยา่งมี
ดุลยภาพ 
 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจดัการ  การ
อุดมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานน้ี
มีตวับ่งช้ีหลกั ไดแ้ก่ 

2.  ตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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1) มีการบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความยืดหยุ่น 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน
อยา่งมีอิสระทางวชิาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบไดมี้การจดัการศึกษาผา่นระบบและวิธีการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ข. มาตรฐานด้านพนัธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพนัธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ดา้นอยา่งมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชนและ
สังคมในการจดัการความรู้  มาตรฐานน้ีมีตวับ่งช้ีหลกั ไดแ้ก่ 

1) มีหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  ยืดหยุ่นสอดคล้องกบัความตอ้งการท่ี
หลากหลายของประเภทสถาบนัและสังคม โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนแบบเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั เนน้การเรียนรู้และการสร้างงานดว้ยตนเองตามสภาพจริง ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีการประเมิน และ
ใช้ผลการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นกัศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวจิยัเพื่อสร้างและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มตามศกัยภาพของ
ประเภทสถาบนัมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการใหบ้ริการวชิาการท่ีทนัสมยั เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมตาม
ระดบัความเช่ียวชาญของประเภทสถาบนั มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งและความย ัง่ยืนของสังคม และ
ประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พฒันา เผยแพร่วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วฒันธรรม
ต่างประเทศอยา่งเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  การแสวงหา การสร้าง และการจดัการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อนัน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานน้ีมีตวับ่งช้ีหลกั ไดแ้ก่ 

1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใชป้ระโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้  

2) มีการบริหารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการวิจยัแบบบูรณาการหลกัการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หลกัการสร้างเครือข่ายและหลกัการประสานความร่วมมือรวมพลงั อนัน าไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้   

 
 ดงันั้น ในการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนัแต่ละแห่ง 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 5.2 
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ตารางที ่5.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ
หรือผลลพัธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต - - ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 และตวั
บ่งช้ี สมศ. ท่ี 1,2,3 

และ 4 

1+4 

2. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ
อุดมศึกษา 

    
 

 ก. มาตรฐานดา้น 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- ตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 2.4, 7.1, 
7.3, 7.4, 8.1 และ 9.1 

 

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 12 
และ  13 

 

7+2 

 ข. มาตรฐานดา้นพนัธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2, 2.3, 
2.5 และ 4.3  

ตวับ่งช้ีท่ี 2.1, 2.6, 2.7, 
3.1,3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 
6.1  

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
8,9,10,11,14,15,16,17 

และ 18 

13+9 

3. มาตรฐานดา้นการสร้าง 
และพฒันาสังคมฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 และ 7.2 ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 5,6 
และ 7 

 

2+3 

รวม 4 18 1+18 23+18 
 
 
 
 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจดัการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึง
นวตักรรม จึงสามารถกระจายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น ลงในมุมมองดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 5.3 
 
 
 

3.  ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
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ตารางที ่5.3  มุมมองด้านบริหารจัดการทีส่ าคัญและตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ 
หรือผลลพัธ์ 

 
รวม 

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 

- ตวับ่งช้ีท่ี 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 5.1, และ 
5.2 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 และ ตวั
บ่งช้ี สมศ. ท่ี 1,2,3,4,8,9 

และ 18 
 

7+7 

2. ดา้นกระบวนการภายใน ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1, 2.1, 
2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
10,11,12,13,15,16 และ 

17 
 

10+7 

3. ดา้นการเงิน ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 - 2 
4. ดา้นบุคลากร การเรียนรู้
และนวตักรรม 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  
และ 2.3  

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 และ 
7.2   

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 5,6,7 
และ 14 

 

4+4 

รวม 4 18 1+18 23+18 
 

 
 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้ งท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบบัน้ีประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดงัรายละเอียดท่ีระบุไปแลว้ในบทท่ี 1 ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิต
บณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก   

 

4.  ตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย

ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 
 1.1) ด้านกายภาพ 
  สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัของอาคารเรียนท่ีดี มีห้อง
ครบทุกประเภท  พื้นท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ 
และเหมาะสมกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า จ  านวนนกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และจ านวนนกัศึกษาตามแผน     
การรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้ งต้องจดัให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีครุภณัฑป์ระจ าอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจดัการศึกษา 
 ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะหรือ
ความจ าเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 1.2) ด้านวชิาการ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของประเทศและผูใ้ช้บณัฑิตโดยรวม  มีหลกัประกนัว่าผูเ้รียนจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีดี สามารถ
แสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สถาบนัตอ้งมีการบริหารวชิาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้ง
ในดา้นการวางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การ
เรียนรู้ การประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการพฒันาปรับปรุงการบริหารวชิาการ 
 1.3) ด้านการเงิน 
                              สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบท่ีจ าแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัได้ว่าสถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาได้ตามพนัธกิจและ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในอนาคต  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน
และผูใ้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมีการจดัท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดม้าของรายได ้รายรับ       การ
จดัสรร การใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึงเป็นธรรมอย่างชดัเจน รวมทั้งการน ารายไดไ้ปลงทุนภายใต้
การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานควบคู่ไปกบั
การใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 
 1.4) ด้านการบริหารจัดการ     
      สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วสิัยทศัน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจท่ี
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ก าหนดไว ้ โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากบั นโยบาย การด าเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล   การ
บริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กบันกัศึกษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทั้ง
ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ี
ก าหนดไว ้  มีการเผยแพร่ผลการก ากบัการด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทุก
ระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย หลกัความ
โปร่งใส    หลกัความรับผดิชอบ หลกัการตรวจสอบได ้หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า  
 
 2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลติบัณฑิต 
  สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการรับนกัศึกษาเขา้เรียนท่ีมีคุณสมบติัและจ านวนตรงตาม
แผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอยา่งมีคุณภาพ  สถาบนัผลิตบณัฑิตไดต้าม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจดัให้มีขอ้สนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเร่ืองหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน  คณาจารยท่ี์ส่งเสริมการจดักิจกรรม  การพฒันาการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตร และตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
 2.2) ด้านการวจัิย 
                               สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินพนัธกิจดา้นการวจิยัอยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ภายใตจุ้ดเนน้เฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจยักบั
หน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดใ้นวงกวา้งและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
 2.3) ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม 
                              สถาบนัอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง
กวา้งและกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใชท้รัพยากรร่วมกนั
ทั้งในระดบัสถาบนัและระดบับุคคลไดใ้นหลายลกัษณะ  อาทิ การให้ค  าปรึกษา การศึกษาวิจยั การคน้ควา้
เพื่อแสวงหาค าตอบให้กบัสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นต่าง ๆ การจดัให้มีการศึกษา
ต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนทัว่ไป การให้บริการทางวิชาการน้ี  สามารถจดัในรูปแบบของการให้บริการ
แบบใหเ้ปล่าหรือเป็นการใหบ้ริการเชิงพาณิชยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนเป็นรายไดห้รือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันา
และปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
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 2.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติทั้งใน

ระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรม
เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้ผูเ้รียนและบุคลากรของสถาบนั
ไดรั้บการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนกัถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรม
ของชาติ  สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ี
ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบนัมีการควบคุมการ
ด าเนินงานดา้นน้ีอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานดา้นการ
ท านุบ ารุง ศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั 

 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น ลงในมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาย่อยแต่ละดา้น 
เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบนั
แต่ละแห่ง ดงัปรากฏในตารางท่ี 5.4 
 
ตารางที ่5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ 
หรือผลลพัธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพร้อมในการ
จดัการศึกษา 

    

(1) ดา้นกายภาพ ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  - 1 
(2) ดา้นวชิาการ ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 

และ 2.3 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1, 2.4, 2.6 ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 5+1 

(3) ดา้นการเงิน  ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 - 1 
(4) ดา้นการบริหาร

จดัการ 
 

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

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
12,13,15,16 และ 17 

6+5 
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ตารางที ่5.4  (ต่อ)  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ 
หรือผลลพัธ์ 

รวม 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

  
 

 

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 

 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.7, 3.1และ 
3.2 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.8 และ 
ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 
1,2,3 และ 4  

 

4+4 

(2) ดา้นการวิจยั 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ตวับ่งช้ีท่ี 4.1และ 4.2 

ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 5,6 
และ 7 

3+3 

(3) ดา้นการใหบ้ริการ
ทางวชิาการแก่สังคม 

 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1และ 5.2 
ตวับ่งช้ี สมศ. ท่ี 8,9 

และ 18 
2+3 

(4) ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

 ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 
ตวับ่งข้ี สมศ. ท่ี 10

และ 11 
1+2 

รวม 4 18 1+18 23+18 
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ภาคผนวก ก 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน  
      การด าเนินงานหลกัสูตร 
(2)  มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
       แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 
(3)  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
      มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 
(4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
      (ถา้มี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 
(5)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
      (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล 
      การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้   
(8)  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(9)  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ย 
        กวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  
       จากคะแนนเตม็ 5.0 
(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 
หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ี เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
วตัถุประสงค์ของสถาบนัฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของ
ตนเอง โดยก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร ทั้งน้ี หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิ
ตอ้งมีผลการด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีจึงจะได้รับ การเผยแพร่
หลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผา่น
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คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
ปี 

2. กรณีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและมหาวิทยาลยัรามค าแหงซ่ึงมีระบบการ
สอบซ่อม อนุโลมใหป้รับตวับ่งช้ีในขอ้ 4 และขอ้ 5 เป็นดงัน้ี 
 ข้อ 4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วนั หลงัสอบซ่อม
ใหค้รบทุกชุดวชิา/รายวชิาท่ีเปิดสอน 
 ขอ้ 5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา ภายใน 90 วนัหลงัสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข 

แบบรายงานผลการประเมิน 

 
ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1    
ตวับ่งช้ีท่ี  2.1    
ตวับ่งช้ีท่ี  2.2     

 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.3     

 
ตวับ่งช้ีท่ี  2.4    
ตวับ่งช้ีท่ี  2.5    
ตวับ่งช้ีท่ี  2.6    
ตวับ่งช้ีท่ี  2.7     
ตวับ่งช้ีท่ี  2.8     
ตวับ่งช้ีท่ี  3.1     
ตวับ่งช้ีท่ี  3.2     
ตวับ่งช้ีท่ี  4.1     
ตวับ่งช้ีท่ี  4.2     
ตวับ่งช้ีท่ี  4.3     
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ ์สกอ.) ตวัตั้ง 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสดัส่วน) 

ตวัหาร   
ตวับ่งช้ีท่ี  5.1     
ตวับ่งช้ีท่ี  5.2     
ตวับ่งช้ีท่ี  6.1     
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1     
ตวับ่งช้ีท่ี 7.2     
ตวับ่งช้ีท่ี 7.3     
ตวับ่งช้ีท่ี 7.4     
ตวับ่งช้ีท่ี 8.1     
ตวับ่งช้ีท่ี  9.1     
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ตาราง ส 2 :  ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน 
การประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
  0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
  2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
  3.51-4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องคป์ระกอบท่ี 1       
องคป์ระกอบท่ี 2       
องคป์ระกอบท่ี 3       
องคป์ระกอบท่ี 4       
องคป์ระกอบท่ี 5       
องคป์ระกอบท่ี 6       
องคป์ระกอบท่ี 7       
องคป์ระกอบท่ี 8       
องคป์ระกอบท่ี 9       
องคป์ระกอบท่ี 10       
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี
ของทุกองค์ประกอบ 
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ตาราง ส 3 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
  0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
  2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
  3.51-4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1       
มาตรฐานท่ี 2 ก       
มาตรฐานท่ี 2 ข       
มาตรฐานท่ี 3       
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี
ของทุกมาตรฐาน 

      

 

ตาราง ส 4 :  ผลการประเมนิตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
  0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
  2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
  3.51-4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

ดา้นนกัศึกษาและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

      

ดา้นกระบวนการ
ภายใน 

      

ดา้นการเงิน       
ดา้นบุคลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

      

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี
ของทุกมมุมอง 
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ตาราง ส 5 :  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
  0.00-1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
  2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
  3.51-4.00 การด าเนินงานระดบัดี 
  4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้น
ศกัยภาพและความ
พร้อมในการจดั
การศึกษา 

      

(1)ดา้นกายภาพ       
(2)ดา้นวชิาการ       
(3)ดา้นการเงิน       
(4)ดา้นการบริหาร
จดัการ 

      

เฉล่ียรวมตวับ่งช้ี
มาตรฐานท่ี 1 

      

2.มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

      

(1)ดา้นการผลิตบณัฑิต       
(2)ดา้นการวจิยั       
(3)ดา้นการใหบ้ริการ       
(4)ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

      

เฉล่ียรวมตวับ่งช้ี
มาตรฐานท่ี 2 

      

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี
ของทุกมาตรฐาน 

      

 



ภาคผนวก  ค 
 

ตารางแสดงค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2554 
ระดับมหาวทิยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน และโปรแกรมวชิา  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี มหาวทิยาลัย คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วชิา 

การด าเนิน 
การ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ     
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 7 7 6 ขอ้ 
16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์(สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต     
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 4 4 4 ขอ้ 
2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 12 12 6 ร้อยละ 
2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 12 12 12 ร้อยละ 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 5 5 - ขอ้ 
2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 6 6 - ขอ้ 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 6 6 5 ขอ้ 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 4 4 4 ขอ้ 
2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 4 4 4 ขอ้ 
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องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี มหาวทิยาลัย คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วชิา 

การด าเนิน 
การ 

1  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.) 80 75 - ร้อยละ 

2  คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สมศ.) 

3 3 - ค่าเฉล่ีย 

3  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 10 5 - ร้อยละ 

4  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 10 5 - ร้อยละ 

14 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.) 5 4 - ระดบั 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา     
3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 5 5 4 ขอ้ 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 6 6 5 ขอ้ 
องค์ประกอบที ่4 การวจัิย     
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 6 6 5 ขอ้ 
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 4 4 4 ขอ้ 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์  านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 36,000 36,000 27,000 บาท 
5  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.) 10 5 - ร้อยละ 
6  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.) 10 5 - ร้อยละ 
7  ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 5 2 - ร้อยละ 
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องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี มหาวทิยาลัย คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วชิา 

การด าเนิน 
การ 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารทางวชิาการแก่สังคม     
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 4 4 4 ขอ้ 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 4 4 4 ขอ้ 
8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน

และ/หรือการวจิยั  (สมศ.) 
15 5 - ร้อยละ 

9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก  (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
18.1 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
18.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม     
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4 4 4 ขอ้ 
10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 3 3 - ขอ้ 
องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ     
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 6 6 - ขอ้ 
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 4 4 - ขอ้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 4 4 - ขอ้ 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 5 5 - ขอ้ 

คู ่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ประจ าปีการศึกษา 2556                             177 
 



องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี มหาวทิยาลัย คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

โปรแกรม
วชิา 

การด าเนิน 
การ 

12 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.) 3 - - ขอ้ 
13 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ.) 3 3 - คะแนน 
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ     
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 6 - ขอ้ 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ     
9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 4 ขอ้ 
15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.) 3 3 - คะแนน 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี     
10.1   การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 4 4 3 ขอ้ 
10.2   ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

3 3 1 ดา้น 
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ตารางสรุปตัวบ่งช้ีเพือ่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (สกอ. และ สมศ.) 
ระดับมหาวทิยาลัย คณะ โปรแกรมวชิา ศูนย์ ส านัก/สถาบัน มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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ผู้รวบรวม
ข้อมูลระดับ
มหาวทิยาลัย 

องค์ประกอบที ่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ  ( สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี  สมศ.  2 ตัวบ่งช้ี) 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน          สนอ 
16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.)          สสว 
16.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์(สมศ.)          สสว 
องค์ประกอบที ่ 2 การผลติบัณฑิต  (สกอ.  8 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี) 
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร          สสว 
2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก           สสว 

2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ           สสว 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน          สสว,สนอ 

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
         สนอ , สสว, 

วทิยบริการ  
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน           สสว 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต           สสว 

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา          สสว 
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1  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.)          สสว 

2  คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 

         สสว 

3  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.)          สสว 

4  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 (สมศ.) 

         สสว 

14 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.)          สนอ 

องค์ประกอบที ่ 3 กจิกรรมการพฒันานักศึกษา (สกอ. 2 ตวับ่งช้ี)  
3.1 ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร           สนอ 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา           สนอ 
องค์ประกอบที ่ 4 การวจัิย (สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี) 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์           วจิยั 
4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์           วจิยั 
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4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั           วจิยั 
5  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.)          วจิยั 
6  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.)          วจิยั 
7  ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.)          วจิยั 
องค์ประกอบที ่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี) 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม           วจิยั 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม          วจิยั 
8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั  (สมศ.) 
         สสวและวจิยั 

9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก  (สมศ.)          วจิยั 
18.1 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 (สมศ.)          วจิยั 
18.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 (สมศ.)          วจิยั 
องค์ประกอบที ่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี) 
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม           ศิลปะ 
10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)          ศิลปะ 
11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.)          ศิลปะ 
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องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจัดการ (สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี  สมศ.  2 ตัวบ่งช้ี) 
7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั          สนอ 
7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้          สนอ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ          วทิยบริการ 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง          สนอ 
12 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.)          สนอ 
13 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ.)          สนอ 
องค์ประกอบที ่ 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี)  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ          งานแผน 

องค์ประกอบที ่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน          งานประกนั 
15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.)          งานประกนั 

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี  (2 ตัวบ่งช้ี) 
10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)          สนอ 
10.2 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 
         สนอ 
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ภาคผนวก ง 
 

แนวทางปฏิบัติด้านงานประกนัคุณภาพ ปี 2556 
ระดับมหาวทิยาลัยฯ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี 
หน้าที ่ 
- จดัท าแผนการปฏิบติังาน Improvement  Plan 
- ก ากบัดูแลใหเ้ป็นแผน Improvement  Plan 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
หน้าที่ 
- ติดตามและควบคุมผูป้ฏิบติัใหด้ าเนินงานเป็นไปตามแผน 
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห์ SAR ของมหาวทิยาลยั 
ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการและหวัหนา้หน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติ 
หน้าที่ 
    - ด าเนินการแผนท่ีก าหนด พร้อมจดัเก็บหลกัฐานตามตวับ่งช้ี 
    - ด าเนินการสังเคราะห์ SAR ในระดบัมหาวทิยาลยัฯ 
    - ด าเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอ้ซกัถามจากกรรมการ 
ประกอบด้วย 
    - เจา้หนา้ท่ีจากศูนย ์ส านกั หรือหน่วยงานกลาง 
    - ตวัแทนจากคณะท่ีก ากบัดูแลตวับ่งช้ี 
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ข้ันตอนการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพ ปี2556 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 ทุกหน่วยงาน หมายถึง โปรแกรมวชิา คณะ ส านกั และสถาบนั 
 
 

ทุกหน่วยงานจดัท า Improvement Plan โดย
วเิคราะห์จากผลการประเมินของปีท่ีผา่นมา 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและวางแผนด าเนินงานใน
ปีการศึกษา 2556 

ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 
เพื่อเป็นการทบทวนขั้นตอนการท างานและหลกัฐาน และวางแผน
ด าเนินงานในส่วนท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติั หรือเพิ่มเติมหลกัฐานท่ียงัไม่
สอดคลอ้งตามระบบและขั้นตอนการท างานตามตวับ่งช้ี 

หน่วยงานระดบัคณะ ส านกัและสถาบนัจดัท า
รายช่ือผูรั้บชอบตามตวับ่งช้ี ร่วมถึงเป็นผู ้
ประสานงานกบัมหาวทิยาลยั 

ทุกหน่วยงานตอ้งมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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1. โปรแกรมวชิาจดัท าเอกสารการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2556 ผลการด าเนินงาน 

2. โปรแกรมวชิาจดัส่งอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ท่ี
งานประกนัคุณภาพ  

3. งานประกนัคุณภาพจดัประชุมคณะกรรมตรวจ
ประเมินระดบัโปรแกรมวชิา  

4. ด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัโปรแกรมวชิา  

5. กรรมการตรวจประเมินจดัส่งผลการประเมินท่ี
งานประกนัคุณภาพ  

6. งานประกนัคุณภาพน าผลการประเมินแจง้ใหค้ณะและโปรแกรมวชิาทราบ 
พร้อมน าผลดงักล่าวรายงานต่อมหาวทิยาลยั  

7. งานประกนัคุณภาพน าเสนอผลการประเมิน ผา่น
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัฯ 

เพ่ือจัดส่งเอกสาร SAR ให้
กรรมการก่อนวันตรวจ
ประเมิน 

เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน  

แนวทางการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ โปรแกรมวชิา 
ปีการศึกษา 2556 
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1. คณะ ศูนย ์ส านกั จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
ผลการด าเนินงาน 
โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมแนบ file หลกัฐาน 

2. คณะ ศูนย ์ส านกั ตอ้งด าเนินการกรอกขอ้มูลพร้อมแนบ 
file ในระบบ    CHE QA Online    ใหแ้ลว้เสร็จ  

3. ด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพระดบัคณะ ศูนย ์ส านกั  

4. กรรมการตรวจประเมินจดัส่งผลการประเมินท่ี
งานประกนัคุณภาพ  

5. งานประกนัคุณภาพน าผลการประเมินแจง้ใหค้ณะทราบ พร้อมน าผล
ดงักล่าวรายงานต่อมหาวทิยาลยั  

6. งานประกนัคุณภาพน าเสนอผลการประเมิน ผา่น
เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัฯ 

โดยระบบ CHE QA Online 
สามารถ print เอกสาร SAR ได้
ส าเร็จรูป เพ่ือจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมิน 

แนวทางการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก 
ปีการศึกษา 2556 

 

เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดย
ท างานผ่านอินเตอร์เนต็ ตาม
ข้อก าหนดของ สกอ 
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