
 



ค าน า 
 

สถาบนัพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ท่ีมีอ  านาจ
หนา้ท่ีและพนัธกิจในการผลิตและพฒันาบุคลากรสาธารณสุข โดยการควบคุม ก ากบั ดูแลและสนบัสนุน
ให้วิทยาลยัต่างๆในสังกดั  ท าหนา้ท่ีผลิตบุคลากรให้แก่หน่วยงานบริการสุขภาพทั้งในและนอกสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข  สถาบนัพระบรมราชชนกมีวิทยาลยัอยูใ่นความดูแลรวมทั้งส้ิน  ๓๗  แห่ง  และได้
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด  ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนา
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงวิทยาลยัทุกแห่งไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสอง แลว้  ดงันั้นเพื่อเป็นการ
พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  จึงได้พฒันาตัวบ่งช้ี
คุณภาพส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในใหม่  เป็นการพฒันาทั้งตวับ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การ
ตัดสินให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ)  และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ)  เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษา
อ่ืนๆไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  ดงันั้นเพื่อให้บุคลากรของสถาบนัพระบรมราชชนกทุกระดบัทั้งในส านกังาน
อธิการบดีและวิทยาลยัต่างๆ   มีความเขา้ใจในตวับ่งช้ีคุณภาพและเกณฑก์ารประเมิน  จึงไดจ้ดัท าเอกสาร
ฉบบัน้ีข้ึน  เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพภายในสถาบนัพระบรมราชชนกทุกระดบัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 สถาบนัพระบรมราชชนกหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าคู่มือการประกนัคุณภาพภายในสถาบนัพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อส านกังานอธิการบดีและวิทยาลยั  ในการน าไปใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัสถาบนัและวิทยาลยั  รวมทั้งการ
จดัการเรียนการสอนของวิทยาลยั  เพื่อให้มีการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถาบนัพระบรมราช
ชนกอยา่งเป็นระบบต่อไป 
 
 
 
              (นายสมควร  หาญพฒันชยักรู) 
          ผูอ้  านวยการสถาบนัพระบรมราชชนก 
           มกราคม  ๒๕๕๔ 
 



สารบัญ 
 
 หน้า 
ค าน า  
บทน า  
          หลกัการและวตัถปุระสงค์ในการประกนัคณุภาพการศกึษา ๑ 

การด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา ๓ 
 ระยะท่ี ๑ พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ๔ 
 ระยะท่ี ๒ สนบัสนนุสง่เสริมและสร้างเครือขา่ยการด าเนินงาน ๕ 
 ระยะท่ี ๓ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบจากภายนอก ๖ 
 ระยะท่ี ๔ ประเมินคณุภาพภายในวิทยาลยัเพ่ือพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ๗ 
 ระยะท่ี ๕ พฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง ๘ 
 ระยะท่ี ๖ รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสอง ๘ 
 ระยะท่ี ๗ การพฒันาคณุภาพสูร่ะดบัสากล ๑๕ 
          ระยะท่ี ๘ การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบนัอดุมศกึษา ๑๙ 

บทท่ี ๒    
การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา ๒๕ 
วตัถปุระสงค์ของการพฒันาตวับง่ชีค้ณุภาพ ๒๕ 

 กระบวนการจดัท าตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การตดัสิน ๒๖ 
 ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การตดัสนิส าหรับการประกนัคณุภาพภายในสถาบนัพระบรมราชชนก ๒๗ 
 สรุปตวับง่ชีแ้ละคา่น า้หนกัในการประกนัคณุภาพภายในสถาบนัพระบรมราชชนก ๒๘ 
 วิธีการรายงานตอ่สถาบนัพระบรมราชชนก ๓๔ 
 กระบวนการประเมินคณุภาพภายในวิทยาลยัโดยสถาบนัพระบรมราชชนก ๓๕ 
 การน าผลการประเมินไปสูก่ารพฒันา ๓๗ 
บทท่ี ๓ องค์ประกอบคณุภาพ ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมิน  
          ค าชีแ้จงอื่นๆในการน าตวับง่ชีไ้ปใช้ในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ๓๙ 
          นิยามศพัท์ท่ีใช้ในตวับง่ชี ้ ๓๙ 
 องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการด าเนินการ ๕๕ 



สารบัญ(ต่อ) 
 
 หน้า 
 องค์ประกอบท่ี ๒ การผลิตบณัฑิต ๖๒ 
 องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา ๙๐ 
 องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจยั ๙๔ 
 องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแก่สงัคม ๑๐๗ 
 องค์ประกอบท่ี ๖ การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ๑๑๒ 
 องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจดัการ ๑๑๘ 
 องค์ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ ๑๒๘ 
 องค์ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ๑๓๑ 
บทท่ี ๔ มาตรฐานการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
 มาตรฐานการอดุมศกึษา ๑๓๗ 
 มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ๑๓๙ 
 หลกัเกณฑ์ในการรับรองสถาบนัการศกึษาการพยาบาลและการผดงุครรภ์ ๑๔๒ 
บรรณานกุรม  
ภาคผนวก     

ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา  

          รายช่ือคณะท างานจดัท าองค์ประกอบ ตวับง่ชี ้เกณฑ์การตดัสนิ ส าหรับการประกนั
คณุภาพภายในสถาบนัพระบรมราชชนก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยก าหนดให้วิทยาลยัในสงักดัจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพการศกึษาในวิทยาลยั เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการผลิตบคุลากรให้มีคณุภาพ อนัจะน าไปสู่การ
ให้บริการทางสขุภาพท่ีมีคณุภาพแก่ประชาชน  ประกอบกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้ หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มีระบบประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา  และให้ถือว่าการประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา  และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอก  และมาตรา ๔๙ ก าหนดให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา  ท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์  วิธีประเมินคณุภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจดัการศกึษา  
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา  โดยก าหนดไว้ว่าสถานศึกษาทกุแห่งจะต้องได้รับการ
ประเมินคณุภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(สมศ.) ทกุ ๕  ปี   
 สถาบนัพระบรมราชชนกเดิมเป็นหน่วยงานต้นสงักดัของวิทยาลยั  มีบทบาทหน้าท่ี  ดงันี ้
 ๑) พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในร่วมกบัวิทยาลยั 
 ๒) ก าหนดหลกัการและแนวปฏิบตัิในการประกนัคณุภาพภายใน 
 ๓) สนับสนุน ส่งเสริม ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมิน
คณุภาพภายนอก 
 ๔) กรณีท่ีผลการประเมินคณุภาพภายนอกของวิทยาลยัไม่ได้มาตรฐาน  หน่วยงานต้นสงักดัจะ
เป็นผู้ก ากบั 
ดแูลด าเนินการให้วิทยาลยัปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ดงันัน้สถาบนัพระบรมราชชนกจึงตระหนักถึงความส าคญัของการประกันคณุภาพการศึกษาถือ
เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินคณุภาพภายในทัง้ในระดบั
การประเมินตนเอง  การประเมินโดยเครือขา่ย   และการประเมินโดยสถาบนัพระบรมราชชนก   รวมทัง้ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
วิทยาลยัแต่ละแห่งควรน ามาพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา   โดย
การพฒันาดงักล่าวจะอยู่บนพืน้ฐานของความช่วยเหลือ เกือ้กลูในรูปเครือข่ายวิทยาลยัภาค ซึง่จะท าให้
วิทยาลยัในแตล่ะเครือขา่ยมีการพฒันาคณุภาพไปพร้อมๆกนั  และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การประเมินคณุภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสาม 

๑ 



หลักการและวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบนัพระบรมราชชนก ได้มีการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของวิทยาลยัในสงักดัให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็นล าดบั โดยใน
เบือ้งต้นได้พยายาม 
พฒันาคณุภาพขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อคณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษา เช่น  หลกัสตูร วิธีการ
จดัการเรียน 
การสอน อาจารย์ นกัศกึษา และปัจจยัเกือ้หนนุท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัศกึษา เป็นต้น เน่ืองจากเช่ือว่า
สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นี ้ถ้ามีคณุภาพมาตรฐานแล้ว ย่อมท าให้ผู้ส าเร็จการศกึษามีคณุภาพด้วย  

ส าหรับการจดัการศกึษาของวิทยาลยัพยาบาลได้น าเกณฑ์การจดัการศกึษาของสภาการพยาบาล 
ซึง่เป็นองค์กรวิชาชีพเข้ามาเก่ียวข้องด้วย โดยสภาการพยาบาลได้ก าหนดข้อบงัคบัในการจดัการศกึษา
พยาบาล การรับรองวิทยฐานะของสถาบนัและการออกใบประกอบวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา  ทัง้นี ้
วิทยาลัยต้องได้รับการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาล  และนักศึกษาต้องสอบขึน้ทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การด าเนินการขององค์กรวิชาชีพดงักล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อการศกึษาของ
วิทยาลยัพยาบาลโดยตรง เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ของวิทยาลยั มีความตื่นตวัในการพฒันา
ตนเองและร่วมกนัพฒันาคณุภาพตา่งๆ ของสถาบนัอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
 แตเ่น่ืองจากวิทยาลยัแตล่ะแห่งมีสภาพปัญหาและความแตกตา่งขององค์กรประกอบด้านต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุภาพการศกึษา เช่น ระดบัและจ านวนหลกัสตูรท่ีเปิดสอน จ านวนนกัศกึษาและอาจารย์ 
อาคารสถานท่ี อปุกรณ์การศกึษาตา่งๆ รวมทัง้วตัถปุระสงค์และระยะเวลาการก่อตัง้วิทยาลยัแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกนั สิ่งเหล่านีท้ าให้คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของแต่ละวิทยาลยัมีความแตกต่างกนัไป
ด้วย 
 จากความไม่ทดัเทียมกนัในคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาของแตล่ะวิทยาลยัดงักล่าวจึง
มีการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีเห็นว่าจะสนบัสนุนให้การศึกษาของวิทยาลยัเป็นไปอย่างมีคณุภาพ
มาตรฐาน เช่น การสนบัสนนุงบประมาณและสิ่งต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษา การพฒันา
บุคลากรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การให้ความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการแก่
วิทยาลยัเพ่ือความมีคุณภาพของการศึกษาอย่างเต็มท่ี การจัดท าโครงการต่างๆ ท่ีจะช่วยให้การจัด
การศกึษาของวิทยาลยัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น โครงการพฒันาอาจารย์ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่
มี ๒ ระยะ คือ ระยะแรก  ปี พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔ และระยะท่ีสองปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๙ โดยโครงการนีจ้ะ
ช่วยเพ่ิมอาจารย์ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ นอกจากนีย้งัมีโครงการตา่งๆ ท่ีด าเนินการควบคูไ่ปกบัการ
จัดการศึกษาของวิทยาลยัตลอดเวลา ได้แก่ โครงการอบรมหลกัสตูรการสอนการพยาบาลในคลินิก 

๒ 



โครงการสอบรวบยอดนกัศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา  โครงการเครือข่ายวิชาการและการบริหารงานของ
วิทยาลยัแต่ละภาค  รวมทัง้การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคดัเลือกนักศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกันกับ
สถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ เป็นต้น 
 การด าเนินการตา่งๆ เหลา่นี ้เป็นการก ากบัองค์ประกอบตา่งๆท่ีมีผลตอ่คณุภาพการศกึษาโดยตรง 
ซึ่งช่วยให้การจัดการศึกษาของวิทยาลยัมีคณุภาพการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับมากขึน้  และเพ่ือให้ได้
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นผลจากความพยายามในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ซึง่จะน าไปสู่การวางแผน
พฒันาวิทยาลยัท่ีมีความเหมาะสมและต่อเน่ือง  จึงได้ท าการประเมินศกัยภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลยัในสงักดัปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยการประเมินครัง้นีใ้ช้เกณฑ์มาตรฐานการจดัการศกึษาเพ่ือการพฒันา
วิทยาลยัในสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๔ จ านวน ๑๙ 
มาตรฐาน ซึง่สร้างให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานของทบวง 
มหาวิทยาลยั และมีการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีกระทรวงสาธารณสขุแต่งตัง้ขึน้  การ
ประเมินดังกล่าวจะประเมินทัง้ด้านปริมาณทรัพยากรในการจัดการศึกษาและด้านคุณภาพการจัด
การศกึษา ผลการประเมินศกัยภาพการจดัการศกึษาของวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  สรุป
ประเด็นส าคญัได้ว่าระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาของวิทยาลยัในแต่ละมาตรฐานและแต่ละกิจกรรมมี
ความแตกตา่งกนัมากเป็นสว่นใหญ่ กลา่วคือวิทยาลยักลุม่หนึง่มีการด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอยู่ใน
ระดบัดี แต่มีวิทยาลยัอีกกลุ่มหนึ่งการด าเนินการอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง มีบางมาตรฐานจ านวน ๔ 
มาตรฐานท่ีมีระดบัการด าเนินการใกล้เคียงกนัไม่แตกต่างกนัมาก ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑ ท าเลท่ีตัง้ของ
สถาบนัมีความเหมาะสม มาตรฐานท่ี ๗ อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสายสนบัสนนุแตล่ะประเภทมีคณุภาพท่ีจะ
เอือ้อ านวยต่อการจดัการศกึษา มาตรฐานท่ี ๑๗ การควบคมุคณุภาพและเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา และมาตรฐานท่ี ๑๘ การจัดการศึกษาภาคปฏิบตัิอย่างมีคณุภาพและส่งเสริมการศึกษา
ภาคทฤษฎีให้ผู้ส าเร็จการศกึษามีความรู้ความสามารถและทกัษะตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
 จากผลการประเมินศักยภาพดังกล่าวบ่งชีใ้ห้เห็นว่ามาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆท่ีส าคัญ  
วิทยาลยัสว่นใหญ่มีความแตกต่างกนัมาก จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเร่งสร้างกลยทุธ์ในการพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานของวิทยาลยัในสงักดัให้ทดัเทียมกนั และสอดคล้องกบัเกณฑ์การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ท่ีทบวงมหาวิทยาลยัและองค์กรวิชาชีพก าหนดไว้ 
 
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษา เพ่ือให้สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เพ่ือให้สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษามี

๓ 



ระบบและกลไกการควบคมุคณุภาพขององค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่คณุภาพการศกึษาขึน้ภายในสถาบนั 
และพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือความมีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป ซึง่แนวคิดการประกนัคณุภาพการศกึษาของทบวงมหาวิทยาลยันี ้สถาบนัพระบรมราชชนกเห็น
ว่าการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลยัด้วยวิธีต่างๆ ในระยะท่ีผ่านมาโดยเฉพาะการควบคุม
องค์ประกอบต่างๆท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศกึษาอยู่แล้ว เพียงแตย่งัไม่เป็นระบบท่ีชดัเจนตอ่เน่ือง จึงเห็นควรใช้หลกัการของการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของทบวงมหาวิทยาลัยมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพมาตรฐานของวิทยาลยัในสงักัด 
โดยก าหนดระยะการด าเนินงาน ดงันี ้
 ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระยะนีมี้การด าเนินงานตัง้แต่ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ โดยสร้างความเข้าใจและก าหนดแนวปฏิบตัิ
เบือ้งต้น 
เพ่ือให้วิทยาลยัด าเนินการบนพืน้ฐานของความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ชีแ้จงนโยบาย แนวปฏิบตัิและรูปแบบการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีใช้ใน
สถาบนัอดุมศกึษาอื่นๆ แก่ผู้บริหารทัง้ส่วนกลางและภมิูภาค รวมทัง้ศกึษาดงูานท่ีวิทยาลยัพยาบาลเซ็น
หลยุส์ ซึง่เป็นวิทยาลยัพยาบาลแห่งแรกท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ กระทรวงสาธารณสขุประกาศนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาเม่ือ
วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ (เอกสารแนบท้าย) และสถาบนัพระบรมราชชนกได้จดัท าคู่มือแนวทางการ
พฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษาของวิทยาลยัในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยก าหนดองค์ประกอบ
ของการควบคุมคุณภาพไว้ ๑๓ องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับทบวงมหาวิทยาลัยและเพ่ิมเติม
องค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิภารกิจของวิทยาลยัในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  นอกจากนีไ้ด้
ก าหนดแนวปฏิบตัิทัง้ในระดบัสถาบนัพระบรมราชชนกและวิทยาลยั  คู่มือดงักล่าวเป็นเอกสารประกัน
คณุภาพการศกึษาของสถาบนัพระบรมราชชนก ฉบบัท่ี ๑ หลงัจากนัน้มีการติดตามผลการด าเนินงานของ
วิทยาลยั  โดยให้วิทยาลยัเสนอผลงานประกันคณุภาพการศึกษา  พบว่า วิทยาลยัส่วนใหญ่ยงัไม่มีการ
พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม    สถาบนัพระบรม-ราชชนกจึง
ได้มีการจดัท าแผนกลยุทธ์การประกันคณุภาพการศกึษาของวิทยาลยัในสงักัด  และเพ่ิมองค์ประกอบท่ี 
๑๔ คือ ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา พร้อมทัง้จดัท า Logo และ Motto การประกนั
คณุภาพการศกึษา ซึง่ได้ใช้มาถงึปัจจบุนั  ดงันี ้

๔ 



 
 ระยะที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ เป็นระยะแห่งการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวิทยาลยัได้มีการ
ด าเนินงานประกันคณุภาพการศกึษาท่ีเข้มแข็งโดยมีแนวคิดในการด าเนินงานคือ  สร้างความชัดเจนใน
แนวปฏิบตัิและใช้เครือขา่ยวิทยาลยัภาคเป็นกลไกในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาได้แก่ 
 ๑. ปรับปรุงคู่มือแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศกึษาให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม     
(ปคศ./๔๒-๑) รวมทัง้จดัพิมพ์แผนกลยุทธ์การประกันคณุภาพการศึกษาวิทยาลยัในสงักดักระทรวงสา
ธารณ-สขุ (ปคศ/๔๒-๒) ซึ่งเป็นเอกสารประกนัคณุภาพฉบบัท่ี ๒, ๓ เผยแพร่ให้วิทยาลยัน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
 ๒. ก าหนดวิทยาลยัในแต่ละภาคให้เป็นศนูย์กลางการด าเนินงานประกนัคณุภาพเพ่ือให้วิทยาลยั
ภาคเป็นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครือข่าย  โดยสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงานให้กบัวิทยาลยัท่ีเป็นศนูย์การด าเนินงานดงักลา่ว ซึง่มีทัง้หมด ๕ วิทยาลยัใน ๕ 
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
ทัง้นีใ้ห้แตล่ะเครือขา่ยไปวางแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบับริบทการจดัการศกึษา 
 นอกจากนีไ้ด้สนบัสนนุงบประมาณวิทยาลยั ๒ แห่ง จดัอบรมผู้ตรวจสอบคณุภาพภายในให้กบั
อาจารย์ของวิทยาลยัทกุแห่ง 
 ๓. เสนอวิทยาลยัเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารคณุภาพของหน่วยงานตามระบบ  ISO 
๙๐๐๐ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุซึง่มีวิทยาลยั ๑๒ แห่ง จากแต่ละเขตเข้าร่วมในโครงการ
ดงักลา่ว ดงันัน้วิทยาลยัจงึมีการควบคมุคณุภาพการศกึษาใน ๒ รูปแบบคือใช้ตวัชีว้ดั (Key Performance 
Indicator) และใช้  ISO ๙๐๐๒ 
 

๕ 



 ระยะที่ ๓ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากภายนอก 
 ระยะนีด้ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔ เน่ืองจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๙ ก าหนดให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  
(สมศ.) ท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศกึษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการและแนวทางการจดั
การศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎหมาย สถาบันพระบรมราชชนกจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยให้สามารถรับการตรวจสอบจากภายนอกดังกล่าวได้  โดยมีแนวคิดคือร่วม
ด าเนินการกบัวิทยาลยัและใช้การประเมินคณุภาพภายในเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นระบบการประกนัคณุภาพ
ของวิทยาลยัซึง่มีการด าเนินงานดงันี ้
 ๑. พัฒนาองค์ประกอบ ดชันีบ่งชีค้ณุภาพหรือตัวชีว้ดั เกณฑ์การประเมินคณุภาพเคร่ืองมือ
ตรวจสอบคณุภาพภายใน และแนวทางการตรวจสอบ พร้อมทัง้จดัพิมพ์เป็นคู่มือการประเมินคณุภาพ
การศกึษาของวิทยาลยัในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (ปคศ./๔๓-๑) ซึง่เป็นเอกสารประกนัคณุภาพฉบบัท่ี 
๔ เผยแพร่ให้วิทยาลยัน าไปใช้ 
 ๒. คดัเลือกวิทยาลยัน าร่อง ๕ แห่ง จากเครือข่ายวิทยาลยัภาคเพ่ือพฒันาระบบและกลไกการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาให้เป็นรูปธรรม และเป็นตวัอย่างให้กบัวิทยาลยัอื่นๆ รวมทัง้เป็นการทดลองใช้
ดชันีคณุภาพและเกณฑ์การประเมินท่ีสร้างขึน้ ทัง้นีไ้ด้ด าเนินการในรูปแบบโครงการวิจยัและพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ซึง่สถาบนัพระบรมราชชนกร่วม
ด าเนินการพัฒนากับวิทยาลยัน าร่องทัง้ ๕ แห่ง หลงัจากนัน้ได้ปรับปรุงดชันีและเกณฑ์การประเมิน
คณุภาพภายในตามข้อมลูท่ีได้จากการไปทดลองใช้ดงักลา่ว 
 ๓. ก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินงานของเครือข่ายวิทยาลัยท่ีชัดเจนและแจ้งให้
เครือข่ายวิทยาลยัน าไปปฏิบตัิ ซึง่เป็นกลวิธีในการกระตุ้นระบบการประกันคณุภาพภายในและเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอก ได้แก ่
  ๑) ให้แตล่ะเครือขา่ยปรับตวับ่งชีใ้ห้ครอบคลมุตวับ่งชีข้องสถาบนัพระบรมราชชนก สมศ. 
และสภาการพยาบาล ซึง่ขณะนัน้ สมศ. อยู่ระหวา่งการพฒันาตวัชีว้ดัและเกณฑ์การประเมินท าให้ยงัไม่มี
ความชดัเจน 
  ๒) วิทยาลยัในเครือขา่ยน าเกณฑ์เครือขา่ยไปประเมินตนเอง 
  ๓) เครือขา่ยประเมินวิทยาลยัเพ่ือกระตุ้นช่วยเหลือ 
  ๔) สถาบนัพระบรมราชชนกประเมินคณุภาพวิทยาลยัท่ีผ่านการประเมินผลจากเครือข่าย
และแจ้ง สมศ. ประเมินคณุภาพภายนอกวิทยาลยัท่ีผ่านการประเมิน 

๖ 



 ระยะที ่๔ ประเมนิคุณภาพภายในวทิยาลยัเพือ่พร้อมรับการประเมนิจาก สมศ. 
 ระยะน้ีด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ โดยเม่ือปีงบประมาณ ๒๕๔๕ สมศ. มีความ
ชดัเจนในเร่ืองมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินพร้อมทั้งไดเ้ร่ิมประเมินภายนอกสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ สถาบนัพระบรมราชชนกจึงก าหนดให้วิทยาลยัในสังกดัรับการประเมินจาก สมศ. ให้แลว้เสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๔๗  เน่ืองจากเห็นว่าวิทยาลยัต่างๆ มีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในมา
อยา่งต่อเน่ือง   โดยปีงบประมาณ ๒๕๔๕, ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ ก าหนดให้วิทยาลยัรับการประเมินจาก 
สมศ. ๒ แห่ง ๒๒ แห่ง และ ๑๖ แห่ง ตามล าดบั ทั้งน้ีสถาบนัพระบรมราชชนกไดเ้ตรียมความพร้อมให้กบั
วิทยาลยัก่อนรับการประเมินจาก สมศ. ดงัน้ี 
 ๑. ให้เครือข่ายวิทยาลยัแต่ละภาคน าตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินของสถาบนัพระบรมราชชนก 
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ ท่ีไดพ้ฒันาให้ครอบคลุมทั้งตวับ่งช้ีของสถาบนัพระบรมราชนก สมศ. และสภาการ
พยาบาลไปเช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ีของเครือข่าย เพื่อให้วิทยาลยัในแต่ละเครือข่ายน าไปเป็นแนวทางและ
เป้าหมายการด าเนินงานในเร่ืองนั้นๆ ให้เกิดข้ึนอยา่งมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัทิศทางการปฏิบติัภารกิจของ
วิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และสภาการพยาบาล 
 ๒. สนบัสนุนให้วิทยาลยัมีการจดัท าฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่างๆ โดยวิธีการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัใน
วิทยาลยัท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าฐานขอ้มูล 
 ๓. สถาบนัพระบรมราชชนกในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัประเมินคุณภาพภายในวิทยาลยัตามตวั
บ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินของวิทยาลยั ก่อนให้วิทยาลยัรับการประเมินจาก สมศ. เพื่อช่วยเหลือช้ีแนะ
วิธีการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดคุณภาพของการปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ ตามบริบทของวิทยาลยัรวมทั้งประเมิน
คุณภาพวิทยาลยัตามตวับ่งช้ีและมิติการประเมินของสถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ เพื่อ
สะทอ้นคุณภาพของวิทยาลยัทุกแห่งใน 
แต่ละตวับ่งช้ีและในภาพรวม ทั้งน้ีคณะผูป้ระเมินประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบ้ริหารของ
สถาบนัพระบรมราชชนกท่ีดูแลเครือข่ายวิทยาลยัแต่ละภาค รวมทั้งผูบ้ริหารและอาจารยข์องวิทยาลยัท่ีมี
ประสบการณ์ในดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 วิธีการประเมินไดมุ่้งเนน้หาร่องรอย หลกัฐาน สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งและสังเกตกิจกรรมต่างๆ ใน
วิทยาลยั ตามเกณฑก์ารประเมินของวิทยาลยัและมิติการประเมินของสถาบนัพระบรมราชชนก การตดัสิน
ผลการประเมินมี ๒ แบบ คือ แบบ Scoring Criteria  ของวิทยาลยั และแบบมิติการประเมิน ๓A ของ
สถาบนัพระบรมราชชนก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมิติการประเมินของ สมศ. 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ สถาบนัพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลยั ๒ แห่ง ไดแ้ก่ 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ปี ง บ ป ร ะ ม าณ 

๗ 



๒๕๔๖ สถาบนัพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลยั ๒๒ แห่ง   และปีงบประมาณ ๒๕๔๗ 
สถาบนัพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลยัจ านวน ๑๖ แห่ง โดยวิทยาลยัทุกแห่งไดรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 
 
 ระยะที ่๕ พฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

ระยะน้ีจะด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็นตน้ไป โดยจะพฒันาระบบท่ีท าให้วิทยาลยัมี
การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากท่ีไดรั้บการประเมินจาก สถาบนัพระบรมราชชนก และส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา แลว้   โดยพฒันาระบบท่ีท าให้วิทยาลยัมีการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  หลงัจากท่ีไดรั้บการประเมินภายในจากสถาบนัพระบรมราชชนกและภายนอกจาก
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว้   ใหมี้การก าหนดแผนในการพฒันาวิทยาลยั
ต่างๆตามขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาท่ีคณะกรรมการประเมินภายในและภายนอกใหข้อ้คิดเห็นไว ้     
และมีการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานเป็นระยะ   โดยความร่วมมือของเครือข่ายวิทยาลยัภาค ซ่ึงสถาบนั
พระบรมราชชนก ไดจ้ดัประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ ในการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก  มาจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ  และมีการควบคุม ก ากบั ให้มีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด
ไว ้  และประสานให้เครือข่ายวิทยาลยัภาค ด าเนินการติดตามการพฒันาคุณภาพของแต่ละวิทยาลยัใน
เครือข่าย   
 
 ระยะที ่๖ รับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง 
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๘  สมศ ไดป้ระกาศเร่ิมด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา
รอบท่ีสอง  โดยไดจ้ าแนกสถาบนัอุดมศึกษาออกเป็น  ๔  กลุ่ม  ดงัน้ี 

๑. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  เป็นกลุ่มสถาบันท่ีปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยเนน้ดา้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา และวิจยัสร้างความรู้ใหม่เพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ เผยแพร่ความรู้ไปสู่ผูใ้ชท้ั้งระดบัชาติและนานาชาติ โดยมุ่งสู่ความ
ทนัสมยั และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

๒. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบนัอุดม ศึกษาท่ีไดป้ฏิบติั     
พนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาโดยการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบณัฑิตระดบัสูงใน
บางสาขาวิชาและเนน้การพฒันาสงัคม โดยการประยกุตค์วามรู้เพื่อบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สงัคม 

๓. กลุ่มสถาบันทีเ่น้นการผลติบัณฑิตและพฒันาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสถาบนัท่ีไดป้ฏิบติั
พนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบณัฑิตระดบัสูง

๘ 



ในบางสาขาวิชา โดยการประยกุตค์วามรู้ เพื่อสร้างและพฒันามาตรฐานศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งการ
เผยแพร่องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

๔. กลุ่มสถาบันเน้นการผลติบัณฑิต เป็นกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การสอนในระดบัปริญญาตรี ประยกุต์
ความรู้เพื่อใชใ้นการผลิตบณัฑิต เป็นกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การผลิตและพฒันาคนในดา้นวิชาการ 
และวิชาชีพต่าง ๆ 

นอกจากน้ียงัไดจ้  าแนกคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆออกเป็นกลุ่มสาขาวิชา โดยใช้แนว
ทางการแบ่งกลุ่มตามแบบของระบบการรับเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา มี ๑๐ กลุ่มสาขาวิชา ไดแ้ก่ 

๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ เทคนิค
การแพทย ์เภสชัศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษา
และสุขศึกษา 

๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ไดแ้ก่ คณะวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ คณะเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์

เทคโนโลยกีารเกษตร 
๖. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบญัชี การจดัการ การท่องเท่ียว และเศรษฐศาสตร์ 
     ๖.๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี และเศรษฐศาสตร์ 
     ๖.๒ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและโรงแรม 
๗. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ ไดแ้ก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจิตรศิลป์    

มณัฑศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์
๙. กลุ่มสาขาวิชามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร์ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อกัษรศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สงัคมวิทยา สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นตน้ 
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ 
      ๑๐.๑ สาขาวิชาท่ีมีหลกัสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
      ๑๐.๒ สาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ๙ กลุ่มสาขาวิชาขา้งตน้ 
ส าหรับวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จดัเป็นสถาบันอดุมศึกษา

ในกลุ่มที ่ ๒  ผลติบัณฑิตและพฒันาสังคม  โดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งหน่วยงาน

๙ 



ตน้สงักดั(กระทรวงสาธารณสุข) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการใหบ้ริการดา้น
สุขภาพแก่ประชาชน   

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการศึกษา  ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ไดก้  าหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็น ๓ ระดบั ซ่ึงสถาบนัพระ
บรมราชชนกได้พฒันาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การตัดสินเพื่อการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีสอง  ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และตวับ่งช้ีของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และ
องคก์รวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล เป็นตน้  โดยจ าแนกเป็น ๒ ส่วนคือ ประเมินกระบวนการท างานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) และประเมินผลลพัธ์การด าเนินงานเป็น ๕ ระดบั โดยระดบั ๑-๓ เป็นการประเมิน
ตามเกณฑข์อง สมศ.   ส่วนระดบัท่ี ๔ และ ๕ เป็นการประเมินเพื่อคน้หาปัจจยัแห่งความส าเร็จ(Critical 
success factor) และเป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
 
 
 
 
 
 

 
นั่นคือ เกณฑ์ตัดสินคุณภาพในส่วนของวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นการประเมินกระบวนการ

ด าเนินงานของวิทยาลยัว่าอยู่ในระดบัใด  โดยไม่มีคะแนน  และการประเมินผลลพัธ์การด าเนินงาน  ๕  
ระดบันั้น  หากเป็นการประเมินคุณภาพภายในจะจ าแนกคะแนนตั้งแต่  ๑ - ๕  แต่หากเป็นการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จะจ าแนกคะแนนแค่ ๑ - ๓  
โดยผลการประเมินภายในของผลลพัธ์การด าเนินงาน  ตั้งแต่ ระดบั  ๓ - ๕  จะมีค่าคะแนนเพียง  ๓  และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไม่มีการประเมินในส่วนของกระบวนการ
ด าเนินงาน   เช่น 

ตวับ่งช้ีที ่ ๑.๑     ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เป็นดงัน้ี 
 วงจรคุณภาพ (PDCA)     = C 

ผลลพัธ์การด าเนินงาน    = ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เป็นดงัน้ี 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน    = ๓ 

- 5 

สมศ - 3 
               - 4 

- 3 

สบช .- PDCA 
                          สบช - 1 

                .- 2 

                                สมศ - 1 
               สมศ - 3 สบช 

สบช 

สบช 
สบช 

๑๐ 



แต่ถ้า  ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เป็นดงัน้ี 
วงจรคุณภาพ (PDCA)      = C 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน     = ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เป็นดงัน้ี 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน     = ๒ 
นอกจากน้ีการประเมินคุณภาพรอบท่ีสองยงัมีการให้คะแนนในส่วนของการมีพฒันาการของ

ผลลพัธ์และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละตวับ่งช้ี  โดยใหค้ะแนนเท่ากบั ๑  เช่น 
ตวับ่งช้ีที ่ ๑.๑     ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เป็นดงัน้ี 

 วงจรคุณภาพ (PDCA)      = C 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน ตาม สบช    = ๕ 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน ตาม สมศ    = ๓ 
มีพฒันาการของผลลพัธ์      = ๑ 
(เช่น ปีการศึกษา ๒๕๔๗  มีร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพ

อิสระ ภายใน ๑ ปี  เท่ากบั  ๙๕   แต่ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  มีร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้าน
ท าและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี  เท่ากบั  ๙๗) 

บรรลุเป้าหมายของผลลพัธ์การด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้   = ๑ 
(เช่น  ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ตั้งเป้าหมายไวว้า่ ตอ้งมีร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า

และการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี  เท่ากบั  ๙๕   เช่นเดียวกบัปีการศึกษา ๒๕๔๗  แต่มีผลลพัธ์ 
เท่ากบั   ร้อยละ  ๙๗) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เป็นดงัน้ี 
ผลลพัธ์การด าเนินงาน     = ๓ 
มีพฒันาการของผลลพัธ์      = ๑ 
บรรลุเป้าหมายของผลลพัธ์การด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้   = ๑ 
ดงันั้นในตวับ่งช้ี ๑.๑  น้ี  วิทยาลยัจะไดค้ะแนนเท่ากบั  ๕    
นอกจากน้ีในการประเมินรอบท่ีสอง สมศ ไดจ้ดัท าตวัช้ีวดัคุณภาพใหม่  โดยก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพใน ๔ มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหารและการจดัการ การเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพ แบ่งเป็น 
๗ มาตรฐาน ๔๘  
ตวับ่งช้ี  โดยมาตรฐานท่ี ๑ - ๔ เป็นมาตรฐานดา้นผลลพัธ์  ส่วนมาตรฐานท่ี ๕ - ๗ เป็นมาตรฐานดา้น
กระบวนการ ในแต่ละมาตรฐานมีจ านวนตวับ่งช้ีร่วมและตวับ่งช้ีเฉพาะ (*) ตามจุดเน้นปฏิบติัพนัธกิจ

๑๑ 



และอตัลกัษณ์ของสถาบนั ซ่ึงวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ไดก้ าหนดค่าน ้าหนกัในแต่ละราย
มาตรฐานไว ้ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สถาบนัพระบรมราชชนกยงัไดด้  าเนินการจดัอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายใน  จ านวน  ๓  รุ่น   
โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
 ๑) เพื่อให้ผูรั้บการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัพระบรมราชชนก 
 ๒) เพื่อให้ผูรั้บการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 ๓) เพื่อให้ผูรั้บการอบรมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 ๔) เพื่อใหไ้ดผู้ป้ระเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีแนวปฏิบติัในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบนัพระบรมราชชนกท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 ๕) เพื่อสร้างความมัน่ใจในการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสภาการพยาบาล 
 โดยถือได้ว่าเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูรั้บผิดชอบงานประกันคุณภาพของแต่ละ
วิทยาลยั  ตามหลกัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีมี  ๓ ขั้นตอน(น ้าทิพย ์ วิภาวิน,๒๕๔๗)  
คือ 

มาตรฐาน น า้หนัก จ านวนตวับ่งช้ี 
๑. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต ๓๕ ๖+๔ 
๒. มาตรฐานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ ๒๐ ๕+๑ 
๓. มาตรฐานดา้นการบริการวิชาการ ๓๕ ๔+๓* 
๔. มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ๑๐ ๒ 

รวม มาตรฐาน ๑-๔ ๑๐๐ ๑๗+๓*+๕ 
๕. มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร ๒๐ ๑๑+๒ 
๖. มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ๒๐ ๙+๔ 
๗. มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพ ๒๐ ๒ 
รวม มาตรฐาน ๕-๗  ๖๐  ๒๕ 
รวม มาตรฐาน ๑-๗ ๑๖๐ ๓๙+๓*+๙ 

๑๒ 



 ๑. การจดัหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge acquisition) การจดัหาความรู้เป็นขั้นตอน
ของการพฒันาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจยัและพฒันา มีการจดัหมวดหมู่ความรู้อยา่งเป็นระบบ 
(Classifying knowledge) เช่น ห้องสมุดท าหน้าท่ีในการจัดหมวดหมู่ความรู้โดยการแบ่งกลุ่มความรู้
ออกเป็นหมวดหมู่ตามระบบเลขทศนิยมดิวอ้ี หรือตามระบบตวัอกัษรเป็นระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกนั 
ท าใหค้วามรู้ในหมวดเดียวกนัอยูด่ว้ยกนั เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็และการคน้หาเพื่อน ามาใช ้
 ๒. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เป็นการใชค้วามรู้ร่วมกนัในองคก์รมี ๔ ระดบั ไดแ้ก่ 
Know what (เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง), Know how  (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัโลกของความเป็นจริง, 
Know why  (เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหา
น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น), Care why  (เป็นความรู้ในเชิงความคิดสร้างสรรคริ์เร่ิม ท่ีตอ้งการแกไ้ข
ปัญหาและท าใหดี้ข้ึน) การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร 
 ๓. การใชห้รือเผยแพร่ความรู้ (Knowledge  utilization)  การเผยแพร่สารสนเทศให้คนในองคก์ร 
สามารถเขา้ถึงความรู้ในองคก์รไดเ้พื่อประโยชน์ ในการตดัสินใจและการด าเนินงานท่ีไม่ผิดพลาดซ ้ าซอ้น 
ตวัอยา่งการสร้างคลงัความรู้ขององคก์ร เช่น 
     ๑. การรวบรวมรายช่ือและเบอร์โทรศพัทเ์พื่อติดต่อบุคลากรผูช้  านาญในแต่ละฝ่าย 
    ๒. การจดัเกบ็บทเรียนและประสบการณ์จ าแนกเป็นเร่ืองๆ หรือหัวขอ้เพื่อเป็นคู่มือส าหรับ
คนในองคก์ร ใชค้น้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
     ๓. การรวบรวมข่าวส าคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวของกบัองคก์รหรือธุรกิจเดียวกนั รวมทั้งขอ้มูล
ลกูคา้ 

ในระยะน้ียงัไดมี้การน าระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช้  โดยเล็งเห็นว่า
วิทยาลยัจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีเยีย่มไดน้ั้น  จ าเป็นตอ้งมีวิธีการท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ขององคก์รและของ
แต่ละบุคคล  การเรียนรู้ขององค์กรตอ้งประกอบดว้ยการปรับปรุงแนวทางท่ีมีอยูแ่ลว้อย่างต่อเน่ือง  การ
ปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่เป้าประสงค ์และ/หรือแนวทางใหม่  โดยท่ีการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมี
ลกัษณะ ดงัน้ี ๑) เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าวนั  ๒) เป็นการปฏิบติัในระดบับุคคล หน่วยงานหรือแผนก 
และองคก์ร  ๓) เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุโดยตรง  ๔) เน้นการแลกเปล่ียนความรู้ทัว่
ทั้งองคก์ร  ๕) สามารถน าไปสู่การปฏิบติังานไดดี้ข้ึน  จึงไดด้  าเนินการแสวงหาความเป็น Good Practice  
ในการด าเนินงานตามรายตวับ่งช้ี   โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

๑. เพื่อมุ่งพฒันาและส่งเสริมแนวคิด หลกัการ และเทคนิคการพฒันาคุณภาพ  อีกทั้ งเป็นการ
ส่งเสริมใหแ้ต่ละวิทยาลยัเป็นผูน้ าทางคุณภาพ   

๒. เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน  ความสามารถและผลการด าเนินงานขององคก์ร 

๑๓ 



๓. เพื่ออ  านวยความสะดวกในการส่ือสารและแลกเปล่ียนสารสนเทศเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัท่ีดี (Good 
Practice)  ระหวา่งสถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลและการสาธารณสุข 

๔. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสร้างความเขา้ใจและปรับปรุงผลการด าเนินงาน  รวมถึงใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 

การด าเนินการสรรหา Good Practice  น้ี  ไดน้ าเกณฑก์ารตดัสินตามรายตวับ่งช้ีของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผนวกเขา้กบักระบวนการคน้หาและเกณฑก์ารตดัสินความ
เป็นเลิศในการด าเนินงานของ Malcolm Baldrige  และเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็น
คณะกรรมการ  ผลการด าเนินการพบวา่ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  วิทยาลยัท่ีมีการด าเนินการอยูใ่นระดบั  Good  Practice   มีดงัน้ี 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์   มาตรฐานท่ี ๒  มาตรฐานดา้นงานวิจยัและ

งานสร้างสรรค”์ 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

ท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม  ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า” 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๒ มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั” 

วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  ตวับ่งช้ีท่ี  ๕.๓  มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ” 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๕  ศกัยภาพระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร 

การเรียนการสอนและการวิจยั” 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ตวับ่งช้ีท่ี  ๖.๖  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์” 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  วิทยาลยัท่ีมีการด าเนินการอยูใ่นระดบั  Good  Practice   มีดงัน้ี 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๖  รายรับของสถาบนัในการให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบนัต่ออาจารยป์ระจ า 
วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี   ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๗  ระดบัความส าเร็จในการให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพตามพนัธกิจของสถาบนั 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  มาตรฐานท่ี ๗  มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพ 
 
 
 

๑๔ 



ระยะที ่๗  การพฒันาคุณภาพสู่ระดบัสากล 
เร่ิมด าเนินการตั้ งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ เป็นต้นไป    หลงัจากวิทยาลยัทุกแห่งได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว้  สถาบนัพระ
บรมราชชนกซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดัของวิทยาลยั   จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวว้่า ผลการประเมิน
คุณภาพภายในทั้งในระดบัการประเมินตนเอง การประเมินโดยเครือข่าย และการประเมินโดยสถาบนัพระ
บรมราชชนก รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)   วิทยาลยัแต่ละแห่งควรน ามาพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา โดยการพฒันาดงักล่าวจะอยูบ่นพื้นฐานของความช่วยเหลือ เก้ือกูลในรูปเครือข่ายวิทยาลยัภาค 
ซ่ึงจะท าใหวิ้ทยาลยัในแต่ละเครือข่ายมีการพฒันาคุณภาพไปพร้อมๆกนั   อยา่งไรก็ตามเพื่อให้วิทยาลยัได้
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและการประกนัคุณภาพภายในของตนเองอยา่งแทจ้ริง และเป็นการพฒันา
คุณภาพวิทยาลยัให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั ตลอดจนสามารถเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ใน
ประเทศไทยไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีไดรั้บการประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และ  ๒๕๔๙  รวมทั้งส้ิน  ๓๗  
แห่ง  เป็นดงัน้ี   
 

รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
           

ล าดับ วทิยาลยั ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ 
เฉลีย่ 
ม.๑-๔ 

ม.๕ ม.๖ ม.๗ 
เฉลีย่ 
ม.๑-๗ 

๑ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สุราษฎร์ธานี ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๔๖ ๕.๐๐ ๔.๑๖ ๔.๔๖ ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๓๒ 

๒ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี ๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔.๘๒ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

๓ 
วทิยาลยัพยาบาล
พระปกเกลา้ จนัทบุรี ๔.๑๗ ๔.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๗๓ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๖๕ 

๔ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ยะลา ๔.๑๗ ๔.๑๖ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๖ ๔.๗๓ ๔.๒๒ ๕.๐๐ ๔.๔๑ 

๕ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ชยันาท ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๔ ๔.๒๘ ๓.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๔๓ 

๖ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี ๔.๘๓ ๓.๖๐ 

๔.๗๕ 
๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๖๔ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๑๕ 



ล าดับ วทิยาลยั ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ 
เฉลีย่ 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ 

เฉลีย่ 
ม.๑-๗ 

๗ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พระพุทธบาท ๔.๐๐ ๓.๒๐ ๔.๑๗ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๑ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๑๘ 

๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๖ 

๙ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ ๔.๑๗ ๓.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๓ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

๑๐ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นครล าปาง ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๕๕ ๔.๖๔ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๑๑ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๘๒ ๓.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๑๒ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นครศรีธรรมราช ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๒ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๑๓ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สุรินทร์ ๔.๑๗ ๔.๒๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๒ 

๑๔ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา ๔.๕๐ ๓.๖๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๔๓ ๓.๗๓ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๖ 

๑๕ 
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐ ๔.๒๖ ๔.๓๗ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๓๖ 

๑๖ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๓๗ ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๔.๔๖ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๖ 

๑๗ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ตรัง ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๑๒ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๓๒ 

๑๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช ๕.๐๐ ๓.๔๐ ๔.๓๗ ๕.๐๐ ๔.๔๖ ๔.๖๔ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๑๙ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ชลบุรี ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๕ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๖ 

๒๐ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงค ์ ๔.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๗๓ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๙ 

 



ล าดับ วทิยาลยั ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ 
เฉลีย่ 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ 

เฉลีย่ 
ม.๑-๗ 

๒๑ 
วทิยาลยัการสาธารณสุขสิ
รินธร จงัหวดัชลบุรี ๔.๑๗ ๓.๖๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐ ๔.๑๑ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๓๑ 

๒๒ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี จงัหวดันนทบุรี ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔.๒๘ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๕ 

 
รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

           

ล าดบั วทิยาลยั ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ 
เฉล่ีย 
ม.๑-๔ 

ม.๕ ม.๖ ม.๗ 
เฉล่ีย 
ม.๑-๗ 

๑ 

วทิยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จงัหวดั
อุบลราชธานี ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๘๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๒ 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จงัหวดัยะลา ๔.๖๗ ๔.๘๐ ๔.๕๔ ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๔.๖๔ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๖๐ 

๓ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี จกัรีรัช ๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๔๒ ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๔.๒๗ ๓.๖๓ ๓.๕๐ ๔.๑๔ 

๔ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๘ 

๕ 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จงัหวดัตรัง ๔.๑๗ ๓.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๙ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๔๘ 

๖ 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จงัหวดัสุพรรณบุรี ๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๕๕ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๗๑ 

๗ 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จงัหวดัขอนแก่น ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๒ 

๘ 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข  
กาญจนาภิเษก 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔.๑๘ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๔.๓๖ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๖๓ 

๙ 
วทิยาลยัพยาบาลพระจอม
เกลา้ เพชรบุรี ๔.๘๓ ๔.๔๐ 

๕.๐๐ 
๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๙๑ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

๑๖ 



ล าดับ วทิยาลยั ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ 
เฉลีย่ 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ 

เฉลีย่ 
ม.๑-๗ 

๑๐ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี เชียงใหม่ ๔.๘๓ ๔.๔๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๔.๓๗ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๖๓ 

๑๑ 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 
สิรินธร จงัหวดัพิษณุโลก ๔.๖๗ ๔.๒๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๑๙ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๖๒ 

๑๒ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี อุดรธานี ๔.๑๗ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๖๑ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๑ 

๑๓ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตน์วชิระ ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๙๒ ๔.๗๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๘๕ 

๑๔ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๓๘ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๖ 

๑๕ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์
นครสวรรค ์

๔.๖๖ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๔.๖๓ ๔.๒๗ ๕.๐๐ ๔.๗๔ 

 

 สถาบนัพระบรมราชชนกไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุก
วิทยาลยั  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถาบนัพระบรมราชชนก ไดด้งัน้ี 

ล าดบั ช่ือมาตรฐาน 
ค่า  

น ้าหนกั 
ผลการประเมิน 

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

๑ คุณภาพบณัฑิต ๓๕ ๔.๒๘ ๔.๕๗ 

๒ งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ ๒๐ ๓.๘๑ ๔.๓๑ 

๓ การบริการวิชาการ ๓๕ ๔.๖๓ ๔.๗๕ 

๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ๑๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ค่าเฉลีย่แบบถ่วงน า้หนักของ ๔ มาตรฐานแรก   ๔.๓๙ ๔.๕๖ 

๕ การพฒันาสถาบนัและบุคลากร ๒๐ ๔.๕๖ ๔.๕๖ 

๖ หลกัสูตรและการเรียนการสอน ๒๐ ๔.๑๕ ๔.๒๑ 

๗ การประกนัคุณภาพ ๒๐ ๕.๐๐ ๔.๙๐ 
ค่าเฉลีย่แบบถ่วงน า้หนักรวม ๗ มาตรฐาน   ๔.๔๖ ๔.๖๐ 

๑๗ 



 เม่ือพิจารณารายละเอียดของแต่ละตวับ่งช้ีตามรายมาตรฐานแลว้พบวา่ สถาบนัพระบรมราชชนก มี
จุดอ่อนในด้านการบริหารจัดการ  การผลิตผลงานวิชาการ  ปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดการศึกษา  จึงได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป  ดงัน้ี 
 ๑. พฒันาระบบบริหารจดัการเก่ียวกบัปัจจยัเก้ือหนุนในการจดัการศึกษา เช่น ระบบการเงินการคลงั
และพสัดุ  ระบบสารสนเทศ  ระบบการบริหารบุคลากร เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงาน 
และเอ้ือต่อการบริหารวิชาการ 

๒. แสวงหามาตรการในการยกวิทยฐานะของคณาจารยใ์หเ้ทียบเท่ากบัสถาบนั อุดมศึกษาอ่ืนๆ เช่น 
ต าแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

๓. วิเคราะห์หาปัจจยัความส าเร็จขององคก์ร เพื่อมาก าหนดแนวทางการพฒันาวิทยาลยัไปสู่ความ
เป็นสากลและความยัง่ยนืขององคก์ร 

๔. จัดท าแบบประเมินและเคร่ืองมือวดัตามรายตัวบ่งช้ีคุณภาพ เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ
วิทยาลยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได ้   
 อีกทั้งไดพ้ฒันา คู่มือ มาตรฐาน ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารตดัสิน ส าหรับการประเมินคุณภาพวิทยาลยั
ในสังกัดข้ึน  โดยน าตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งใชส้ าหรับการประกนัคุณภาพภายใน  มา
ผนวกกบัองคป์ระกอบในการรับรองสถาบนัของสภาการพยาบาล  และมาตรฐานการประกนัคุณภาพของ 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   ท าให้ไดต้วับ่งช้ีคุณภาพของสถาบนัพระบรม
ราชชนกท่ีครอบคลุมตวับ่งช้ีคุณภาพของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาของวิทยาลยัในสังกดักระทรวงสาธารณสุขให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
๒๕๔๒  

นอกจากน้ีสถาบันพระบรมราชชนกก าลังปรับเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ  
บุคลากรทุกคนทุกฝ่าย  ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อให้การด าเนินงานจากส่วนกลางท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านักงานอธิการบดี  มีแนวทางการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งและสนบัสนุนการด าเนินงานของวิทยาลยัท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาใน
วิทยาลยัสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกทุกแห่ง  สามารถเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในประเทศ
ไทยไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี  จึงจดัท าโครงการการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบนั
พระบรมราชชนกส่วนกลาง  เพื่อพฒันาระบบการบริหารงานและคุณภาพของการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและศกัยภาพสอดคลอ้งกบับทบาทการเป็นส านกังานอธิการบดี 

 

๑๘ 



การด าเนินการในระยะน้ีนอกเหนือจากการเนน้การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของ
สถาบนัพระบรมราชชนกส่วนกลางแลว้  ยงัคงมีการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลยัอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยก าหนดให้มีการอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายในโดยใชต้วับ่งช้ีคุณภาพท่ีพฒันาข้ึน  
ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลยัทุกแห่งในรอบ ๓ ปี  ติดตามการพฒันาคุณภาพของแต่ละวิทยาลยัตาม
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาคุณภาพท่ีไดรั้บจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 รวมทั้งยงัคงด าเนินการแสวงหาความเป็น Good Practice  โดยด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
ไดน้อ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นนโยบายในการด าเนินงานของหน่วยงานราชการทุกแห่ง  
เพื่อร่วมกนัสรรคส์ร้างสังคมท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข   ทิศทางส าคญัเพื่อสร้างความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั และเป็น
การสร้างสังคมท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงการสรรหา Good Practice  คร้ังน้ีไดมี้สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆมาร่วม
น าเสนอวิธีการด าเนินงานท่ีดี (Good Practice) ของการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อสังคมท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุขโดยใช้
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย  ผลการด าเนินงานพบวา่ 
มีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกว่า เป็น(Good Practice) ของการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อสังคมท่ีอยู่
เยน็เป็นสุขโดยใชร้ะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  ดงัน้ี ๑)วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
ยะลา   ๒)วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ๓)ส านกังานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ ธนบุรี  ๔)คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี  ๕) คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

ระยะที่ ๘ การปรับเปล่ียนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
 สถาบนัพระบรมราชชนก ได้จดัท าร่างพระราชบญัญัติสถาบนัพระบรมราชชนก  เพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานะให้เป็นมหาวิทยาลยัทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และมีคณะวิชาทัง้สิน้  ๓๗  คณะ  ซึ่งเดิมคือ 
วิทยาลยัต่างๆในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  เพ่ือพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ(Academic Freedom) สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  อีกทัง้ 
“เสรีภาพทางวิชาการ” เป็นฐานรองรับ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
 ดงันัน้สถาบนัพระบรมราชชนกมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของวิทยาลยัในสงักัด
กระทรวงสาธารณสขุ จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมท่ีเป็นหน่วยงานต้นสงักดั  เป็น
มหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบเพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ด้วยใน
ปัจจบุนัมีปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการ  ท่ีท าให้ต้องเร่งด าเนินการพฒันากระบวนการบริหาร
จดัการทัง้ในสถาบนัพระบรมราชชนกสว่นกลางและวิทยาลยั ได้แก่ 

๑๙ 



 ๑. คณุภาพของสถาบนัอดุมศึกษาและบณัฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มท่ีจะมีความแตกต่างกัน
มากขึน้ ซึง่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 ๒. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทัง้ในประเด็นการบริการการศึกษา ข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  ซึง่ทัง้สองประเดน็ต้องการการรับประกนัของคณุภาพการศกึษา                      
 ๓. สถาบนัอดุมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สงัคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทัง้อุตสาหกรรมและบริการ การ
พฒันาอาชีพ คณุภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดบัท้องถ่ินและชมุชน 
 ๔. สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องให้ข้อมลูสาธารณะ (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ  ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย ทัง้นกัศกึษา ผู้ จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 
 ๕. สงัคมต้องการระบบอดุมศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วม(participation) มี
ความโปร่งใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ภายใต้หลกั    
ธรรมาภิบาล 
 ๖. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาท าหน้าท่ีประเมินคณุภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศกึษาของสถานศกึษา 
 ๗. คณะกรรมการการอดุมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอดุมศึกษา เม่ือวนัท่ี ๗ สิงหาคม 
๒๕๔๙ เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทกุหน่วยงานระดบัอดุมศกึษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
  
 ๘. กระทรวงศกึษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา เมื่อ
วนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา ๔ กลุม่ 
 ๙.กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอดุมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๒๐ 



เพ่ือให้การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษาและเพ่ือการประกนัคณุภาพ
ของบณัฑิตในแตล่ะระดบัคณุวฒุิและสาขาวิชา  
 อีกทัง้การผลกัดนัให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการนัน้  มีสภาวะเงื่อนไข( PRECONDITION ) และ
เง่ือนไข ( CONDITIONS ) ท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศ  สภาวะเง่ือนไขท่ีส าคญัเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการได้แก่ 

๑. คุณภาพด้านมันสมอง (INTELLECTUAL QUALITY) ของอาจารย์ นักศึกษาและพนักงาน 
๒. เสรีภาพทางวิชาการ (ACADEMIC FREEDOM) ซึง่รวมทัง้สิทธิท่ีจะผิดพลาดได้และมีสิทธ์ิท่ีจะแก้ไข 
ข้อผิดพลาดนัน้ๆของอาจารย์ 
๓. ความเป็นอิสระจากระบบราชการท่ีเช่ืองช้า ( FREEDOM FROM BUREAUCRACY )  
๔. ความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง (FLEXIBILITY )  
๕.ท าเลท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั ( LOCATION ) และ  
๖.ห้องสมดุท่ีทนัสมยั ( MODREN LIBRARY ) 
ทัง้ ๖ ข้อนี ้คือ สภาวะเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  แต่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ย่อมขึน้อยู่กบัเง่ือนไขท่ีส าคญัอย่างย่ิงอีก ๑๑ ประการ คือ 
๑. การแตง่ตัง้บรรจพุนกังานท่ีมีความเป็นเลิศในต าแหน่งตา่งๆอย่างเหมาะสม 
๒. งานวิจยัและงานสอนจะต้องสนับสนนุกนัในด้านความเป็นเลิศไม่ใช่เด่นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียง
อย่างเดียว 
๓. การประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ 
๔. ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และโอกาสในการท าวิจยัข้าม

สาขาวิชา 
๕. ความเป็นเลิศทางวิชาการ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัจ านวนของอาจารย์ชาวตา่งประเทศ 
๖. อาจารย์ชาวตา่งประเทสควรจะได้รับการปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัอาจารย์ชาวไทย  ทัง้ในด้านเงินเดือน

และสวสัดิการตา่งๆ 
๗.เครือขา่ยการติดตอ่กบันานาชาติในด้านวิชาการและการท าวิจยั 
๘. ความเป็นอิสระในการใช้งบประมาณส าหรับงานสอนและการท าวิจยั หากจะมีองค์กรตรวจสอบจาก

ภายนอกก็ควรจะตรวจสอบแคเ่พียงวา่ ภาษีอากรของประชาชนถกูน ามาใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมหรือไม่เท่านัน้ 
๙. การบริหารท่ีเน้นคณุภาพมากกว่าปริมาณหรือสถิติ มีวิสนัทศัน์ท่ียาวไกลมีการกระจายอ านาจอย่าง

เหมาะสมและมีความใจกว้างท่ีจะรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากพนกังานระดบัล่าง  แม้ว่าบางครัง้
อาจจะเจ็บปวด 

๒๑ 



๑๐. งบประมาณท่ีเพียงพอตอ่การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการตามท่ีกลา่วมาแล้ว 
๑๑. การหยิบย่ืนความเป็นเลิศทางวิชาการให้กบัชมุชน รวมทัง้การมีส่วนร่วมกบัชมุชนประกอบ

กบันโยบายรัฐบาลท่ีให้มีการลดอตัราก าลงัข้าราชการ  ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถบรรจอุาจารย์ใหม่เข้า
ปฏิบัติงานทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณราชการได้  การแก้ไขโดยจ้างอาจารย์ชั่วคราว  ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะในขณะนีท่ี้มหาวิทยาลยัต่างๆมีการเปิดสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพ่ิมขึน้จ านวนมาก  ท าให้มีการไหลออกของอาจารยืท่ีมีคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้สถาบนัพระบรม
ราชชนกจงึมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลยั  และมีพระราชบญัญัติของตนเองหรือ
มีฐานะเป็นนิติบคุคล  เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการการจดัการศกึาอย่างมืออาชีพ 
 ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสามนี ้ สถาบนัพระ
บรมราช-ชนกได้ก าหนดตนเองว่าเป็นสถาบนัอดุมศึกษาเฉพาะทาง  โดยอยู่ในกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา 
ประเภท ค ๒  หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทัง้
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สงัคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทัง้สาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสงู หรือเน้นทัง้สองด้าน รวมทัง้สถาบนัอาจ
มีบทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทัง้อตุสาหกรรมและบริการ  สถาบนัในกลุ่มนีอ้าจจ าแนกได้เป็น 
๒ ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี ๑ เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑิตศกึษา และลกัษณะท่ี ๒  เป็นสถาบนัท่ีเน้นระ
ดบัปริญญาตรี 
 นอกจากนีส้ถาบนัพระบรมราชชนกยงัคงด าเนินการประกวดสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีวิธีปฏิบตัิงานท่ี
ดีอย่างตอ่เน่ือง  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับรางวลัมุ่งสูค่วามเป็น Good Practice โดย
ใช้ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา  จ านวน ๒ แห่ง คือ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ  วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี  และในปีพ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับรางวลัสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีวิธีปฏิบตัิงานท่ีดี(Good Practice) มีจ านวน  ๓  แห่ง  คือ   

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้รับ ๒ โล่รางวัล  ในประเด็น ระบบและกลไกการ
บริหารการเงินและงบประมาณ  และ ระบบและกลไกการบริหารหลกัสตูร   
 ๒. ส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในประเด็นระดบัความส าเร็จของการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 ๓. คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในประเดน็การวิจยัและผลงานวิชาการ 
 

๒๒ 



บทที่ ๒ 
การประเมนิคุณภาพภายในวทิยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ในระยะแรกการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราช
ชนกให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในหลกัการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ซึง่ประกอบด้วย การผลิตบณัฑิต  การ
วิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม สถาบนัพระบรมราชชนกค านึงถึง
องค์ประกอบคณุภาพการศึกษา ตวับ่งชี ้ และเกณฑ์คณุภาพ   จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงตวับ่งชีแ้ละ
เกณฑ์การตดัสินมาเป็นล าดบั  โดยอิงตามตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์คณุภาพท่ีก าหนดโดยสถาบนัพระบรมราช
ชนก  สภาการพยาบาล  และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา   และมีรูปแบบ
การประเมินเป็นการประเมินตามสภาพจริง  พร้อมทัง้มีการตรวจสอบร่องรอย  หลกัฐาน  ตามระบบการ
จัดเก็บฐานข้อมูลของวิทยาลัยท่ีได้รับการประเมิน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้วิทยาลัยได้พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบการประเมินคณุภาพภายนอก ทัง้นีล้กัษณะการประเมิน
คณุภาพเป็นแบบกลัยาณมิตร เท่ียงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ รับการประเมิน 
 สถาบนัพระบรมราชชนกด าเนินการประเมินคณุภาพภายในโดยยึดแนวทางตามความมุ่งหมาย
หลกัการ และแนวทางการประเมินคณุภาพตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้นีใ้นมาตรา ๔๘ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และให้ถือวาการประกนัคณุภาพ ภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก และในมาตรา ๔๙ 
วรรคสองระบวุ่า ให้มีการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาทกุแห่ง อย่างน้อย ๑ ครัง้ทกุห้าปี 
นบัตัง้แตก่ารประเมินครัง้สดุท้าย และเสนอผลการประเมินตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
 การประเมินคณุภาพภายในวิทยาลยัสงักัดกระทรวงสาธารณสขุในระยะแรก  แบ่งออกเป็น ๓ 
ขัน้ตอน คือ 
 ๑.  วิทยาลยัประเมินตนเองเพ่ือสะท้อนจดุแขง็ จดุออ่นของการจดัการศกึษา 
 ๒.  เครือข่ายวิทยาลยัภาค ประเมินวิทยาลยัแต่ละแห่งในภาค เพ่ือยืนยนัผลการประเมินตนเอง
ของวิทยาลยัและผลกัดนัช่วยเหลือการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของวิทยาลยัในเครือข่ายให้
มีการพฒันาไปพร้อมๆกนั 

๒๓ 



 ๓.  สถาบนัพระบรมราชชนก ประเมินวิทยาลยัทกุแห่ง เพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองของ
วิทยาลยั โดยประเมินตามองค์ประกอบและตวับ่งชีข้องวิทยาลยั และสะท้อนคณุภาพการศกึษาตามแนว
ทางการพัฒนาวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก โดยประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้อง
สถาบนัพระบรมราชชนก 
 
 ในขณะนีส้ถาบนัพระบรมราชชนกอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลยั  วิทยาลยัต่างๆ
จ านวน  ๓๗  แห่ง  ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคณะวิชา  การประเมินคณุภาพภายในจึงต้องปรับเปลี่ยนไป
ด้วย  สถาบนัพระบรมราชชนกส่วนกลางท่ีเปรียบเสมือนส านักงานอธิการบดี  มีหน้าท่ีควบคมุ ติดตาม 
ก ากับ  ประ เ มินและพัฒนา ซ่ึ งวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใ ช้แนวปฏิบัติตาม                              
กฏกระทรวงศกึษาธิการท่ีก าหนดไว้  ดงันี ้

๑) ให้คณะวิชาและสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาจดัให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
การด าเนินการด้านการประกนัคณุภาพขึน้ โดยมีหน้าท่ีพฒันา บริหารและติดตามการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการจดัการศกึษาจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ให้คณะวิชาและสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน  เพ่ือใช้
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและ
หลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

๓) ให้คณะวิชาและสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาด าเนินการตามระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษา 

๔) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีใช้ในการผลิตบณัฑิต ดงันี ้(๑) หลกัสตูรการศกึษาในสาขาวิชาต่างๆ (๒) คณาจารย์
และระบบการพฒันาคณาจารย์ (๓) สื่อการศกึษาและเทคนิคการสอน (๔) ห้องสมดุและแหล่งการเรียนรู้
อื่น (๕) อปุกรณ์การศกึษา  
(๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศกึษา (๗) การวดัผลการศกึษาและสมัฤทธิผลทางการ
เรียนของ 
นกัศกึษา (๘) องค์ประกอบอื่นตามท่ีแตล่ะสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาเห็นสมควรทัง้นี ้ให้แตล่ะคณะวิชา
และสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาจดัให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตามท่ีเห็นสมควร 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกัน
คณุภาพการศกึษาในระดบัคณะวิชาของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

๒๔ 



 ดงันัน้สถาบนัพระบรมราชชนกในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา จงึมีหน้าท่ี ดงันี ้
 ๑.พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน (ตัง้แต่ระดบัภาควิชาหรือกลุ่มวิชา คณะวิชา 
และสถาบนัโดยรวม) 
 ๒.ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีสถาบนัและหน่วยงานต้นสงักดัได้พฒันาขึน้ 
 ๓.จดัท ารางานประจ าปีซึง่เป็นผลจากการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน 
 ๔. ให้ข้อมลู เอกสาร หลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสถาบนั และเตรียมความพร้อมอื่นๆ เพ่ือการ
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายนอก 
 ๕. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้นสงักดั 
 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของวิทยาลยัในภาพรวม ตามระบบคณุภาพ
และกลไกท่ีสถาบันนัน้ ๆ ก าหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นทุก
องค์ประกอบคณุภาพวา่เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
      ๒)  เพ่ือให้วิทยาลยัทราบสถานภาพของตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คณุภาพไปสูเ่ป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ท่ีตัง้ไว้ตามจดุเน้นของตนเองและเป็นสากล 

 ๓) เพ่ือให้วิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้ รับข้อเสนอแนะในการ
พฒันาการด าเนินงานเพื่อเสริมจดุแขง็ และพฒันาจดุท่ีควรปรับปรุงของสถาบนัอย่างตอ่เน่ือง 
             ๔) เพ่ือให้ข้อมลูสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นไดสว่นเสีย  ท าใหมัน่ใจว่าวิทยาลยัสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
             ๕) เพ่ือให้สถาบนัพระบรมราชชนกและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
สง่เสริมสนบัสนนุการจดัการอดุมศกึษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณภาพ 

การจดัท าตวับ่งชี ้เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการประเมินคณุภาพภายในสถาบนัพระบรมราชชนก 
ครัง้นี ้ จงึมีวตัถปุระสงค์  ดงันี ้
 ๑) เพ่ือพัฒนามาตรฐานและตวับ่งชีคุ้ณภาพการศึกษาของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสขุ 

๒๕ 



 ๒) เพ่ือพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสขุ 
 ๓) เพ่ือทดลองใช้และประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของคณะวิชา และ
ส านกังานสว่นกลางของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 
 
กระบวนการจดัท าตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การตัดสิน 

กระบวนการในการจดัท ามาตรฐาน ตวับง่ชี ้เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการประเมินคณุภาพภายใน
สถาบนัพระบรมราชชนก มีดงันี ้

๑) ศกึษา เอกสาร ทฤษฎี การจดัท าตวับง่ชีค้ณุภาพส าหรับการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา 

๒) ศึกษา เอกสารการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล  แนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสองของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ  เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ คู่มือการประเมินคุณภาพภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตลอดจนคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตา่งๆ 

๓) ศกึษาผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกของวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสขุทุกแห่ง  และผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษาของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

๔) วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เอกสารต่างๆทัง้หมด  เพ่ือก าหนดแนวทางการจดัท าร่าง ตวับ่งชี ้เกณฑ์
การตดัสิน ส าหรับการประเมินคณุภาพภายในวิทยาลยัตา่งๆ โดยสถาบนัพระบรมราชชนก 

๕) แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าร่างตวับ่งชี ้เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการประเมินคณุภาพภายใน
วิทยาลยัตา่งๆ โดยสถาบนัพระบรมราชชนก  ประกอบด้วยผู้แทนจากวิทยาลยัตา่งๆ 
          ๖) ประชุมกลุ่ม(Brainstorming)จดัท าร่างตวับ่งชี ้เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการประเมินคณุภาพ
ภายในวิทยาลยัตา่งๆ โดยสถาบนัพระบรมราชชนก จ านวน  ๒  ครัง้ 
           ๗) การสนทนากลุม่แบบเจาะจง (Focus group) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มย่อยซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกและผู้บริหารของวิทยาลัยทุกแห่ง  ได้ร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการประเมินคณุภาพภายในวิทยาลยัตา่งๆ โดยสถาบนัพระบรมราชชนก 
   ๘) ประชุมกลุ่ม(Brainstorming) น าข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus 
group) และประเดน็ท่ีปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมของกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของ 

๒๖ 



ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และคู่มือการประเมินคณุภาพภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างตวับ่งชี ้เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการ
ประเมินคณุภาพภายในวิทยาลยัตา่งๆ โดยสถาบนัพระบรมราชชนก 

๙) เสนอตวับง่ชี ้เกณฑ์การตดัสิน ส าหรับการประกนัคณุภาพภายในสถาบนัพระบรมราชชนก  ให้
วิทยาลยัทกุแห่งน าไปใช้ 
 
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การตัดสิน ส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา ในปี 
๒๕๕๑ ก าหนดประเภทหรือกลุม่สถาบนัอดุมศกึษาเป็น ๔ กลุม่ คือ 

 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
จดัฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน  เพ่ือเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพืน้ฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร   เป็นแหล่
งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอนัจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พฒันาท่ียัง่ยืน 
 

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดบัภมิูภาคสถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัหน่วยงาน ธรุกิจ และบคุคล
ในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทดวยก็ได้ 

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทัง้สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือ
มนุษยศาสตร รวมทัง้สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้
นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสงู หรือเน้น
ทัง้สองดาน รวมทัง้สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทัง้อุตสาหกรรมและบริการ  
สถาบนัในกลุม่นีอ้าจจ าแนกไดเปน ๒ ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี ๑ เป็นสถาบนัท่ีเนนระดบับณัฑิตศกึษา และ
ลกัษณะท่ี ๒  เป็นสถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี 
 

๒๗ 



  กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอกหมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญา
เอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถงึการวิจยัหลงัปริญญาเอก สถาบัน เ น้ นกา รผลิ ต
บณัฑิตท่ีเป็นผู้น าทางความคิดของประเทศสถาบนัมีศกัยภาพในการขบัเคลื่อนอดุมศึกษาไทยให้อยู่ใน
แนวหน้าระดบัสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ในการประเมินครัง้นีมี้การก าหนดค่าน า้หนกัของมาตรฐานและตวับ่งชีค้ณุภาพ  และสถาบนัพระ
บรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค  ๒  สถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางเน้นการผลิตระดับปริญญาตรี   โดยสอดคล้องกับพันธกิจหลักท่ีก าหนดไว้  รวมทัง้
หน่วยงานต้นสงักัด(กระทรวงสาธารณสขุ) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการ
ให้บริการด้านสขุภาพแก่ประชาชน   
 นอกจากนีส้ถาบนัพระบรมราชชนกได้ด าเนินการวิเคราะห์และรวบรวมตวับ่งชีท่ี้มีกระบวนการ
คณุภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกนัเข้าเป็นกลุม่ภารกิจ  เพ่ือลดภาระการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ท่ีซ า้ซ้อน  และยงัช่วยให้บคุลากรของวิทยาลยัมีความรู้ความเข้าใจของจดุมุ่งหมายในแต่ละตวับ่งชี ้ และ
สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีบรูณาการกนัเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีต้องการ  ช่วยให้คณาจารย์ของทกุ
วิทยาลัยไม่ต้องท างานซ า้ซ้อนกันและทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานแบบ
บูรณาการ  ท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ตามรายตัวบ่งชีอ้ย่างครบถ้วน  อีกทัง้ตวับ่งชีคุ้ณภาพท่ีจัดท าขึน้ใหม่นี ้ 
รายงานการประเมินตนเองท่ีจดัท าขึน้  สามารถน าไปจดัส่งให้แก่ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาได้โดยไม่ต้องจดัท าใหม่อีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



สรุปตัวบ่งชีแ้ละค่าน า้หนักในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
 

รายการ 
ค่าน า้หนัก 

สกอ. สมศ. 
สบช. 

วพ. วสส. 

องค์ประกอบที่  ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน (สกอ. ๑.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๑.๑.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถาบนั (สมศ. ๑๖) 

- ๕ ๕ ๕ 

๑.๑.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. ๑๗) 

- ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที่ ๒    การผลิตบัณฑติ     
๒.๑ ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร (สกอ. ๒.๑) ๑ - ๑ ๑ 

๒.๒ อาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก (สกอ. ๒.๒) ๑ - ๑ ๑ 

๒.๒.๑ การพฒันาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔) - ๕ ๕ ๕ 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ. 
๒.๔) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๔.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ 
วิชาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ (สบช.) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๕ ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 
๒.๕) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๖ ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ. ๒.๖) ๑ - ๑ ๑ 
ตวับง่ชีท่ี้  ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน (สบช.)     
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะ
ของบณัฑิต (สกอ. ๒.๗) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๗.๑ บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี (สมศ. ๑) 

- ๕ ๕ ๕ 

 

๒๙ 



รายการ 
ค่าน า้หนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษาแห่งชาติ(สมศ. ๒) 

- ๕ ๕ ๕ 

๒.๗.๓ ผลงานของผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่(สมศ. ๓) 

- ๕ ๕ ๕ 

ตวับง่ชีท่ี้ ๒.๗.๔  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานผ่านในครัง้แรก (สบช.) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๘ ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมท่ี 
จดัให้กบันกัศกึษา (สกอ. ๒.๘) 

๑ - ๑ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     

๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลู 
ขา่วสาร (สกอ. ๓.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๓.๒ ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา (สกอ. ๓.๒) ๑ - ๑ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๔  การวจิยั     

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์              
(สกอ. ๔.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่     
(สมศ. ๕) 

- ๕ ๕ ๕ 

๔.๒ ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ. ๔.๒) 

๑ - ๑ ๑ 

๔.๒.๑ งานวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ. ๖) - ๕ ๕ ๕ 
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ (สมศ. ๗) - ๕ ๕ ๕ 

๔.๓ เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า
และนกัวิจยั (สกอ. ๔.๓) 

๑ - ๑ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวชิาการแก่สังคม     
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ. ๕.๑) ๑ - ๑ ๑ 

๓๐ 



รายการ 
ค่าน า้หนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๕.๑.๑ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั (สมศ. ๘) 

- ๕ ๕ ๕ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม           
(สกอ. ๕.๒) 

๑ - ๑ ๑ 

๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ. ๙) 

- ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
๖.๑ ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. ๖.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๖.๑.๑ การสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม(สมศ. ๑๐) - ๕ ๕ ๕ 
๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม           
(สมศ. ๑๑) 

- ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจดัการ     

๗.๑ ภาวะผู้ น าของสภาสถาบันและผู้ บริหารทุกระดับของสถาบัน 
(สกอ. ๗.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๗.๑.๑ การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบนั (สมศ. ๑๒) - ๕ ๕ ๕ 
๗.๑.๒ การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบนั  (สมศ. ๑๓) - ๕ ๕ ๕ 

๗.๒ การพฒันาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู้ (สกอ. ๗.๒) ๑ - ๑ ๑ 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ. ๗.๓) ๑ - ๑ ๑ 
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ๑ - ๑ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๘  การเงนิและงบประมาณ     
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ๑ - ๑ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
๙.๑ ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ. ๙.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด       
(สมศ. ๑๕) 

- ๕ ๕ ๕ 

๓๑ 



 เพ่ือให้การประกนัคณุภาพการศกึษาเกิดประโยชน์   จงึควรมีแนวทางการจดักระบวนการประเมิน
คณุภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งสามารถแยกได้เป็น ๔ ขัน้ตอนตามระบบการพัฒนาคณุภาพ PDCA คือ 
การวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมลู  (do) การประเมินคณุภาพ (check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 P =  เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตัง้แต่ต้นปีการศกึษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้
านีม้าใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนด้วย  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคณุภาพหรือตวับ่งชีห้รือ
เกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทกุหน่วยงานในสถาบนัได้รับทราบและถือปฏิบตัิโดยทัว่กนัก่
อนเร่ิมปีการศกึษา เพราะต้องเก็บข้อมลูตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมลูบนัทกึผลการด าเนินงานตัง้แต่ต้นปีการศกึษา คือเดือนท่ี ๑ – เดือน
ท่ี ๑๒ ของปีการศกึษา (เดือนมิถนุายน – เดือนพฤษภาคม ปีถดัไป) 
 C = ด าเนินการประเมินคณุภาพในระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนั 
ระหวา่งเดือนมิถนุายน – สิงหาคม ของปีการศกึษาถดัไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของค์ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทัง้ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถดัไป  หรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้ การก าหนดตวับ่งชีส้ าหรับการประกนัคณุภาพการศกึษาในรอบนี ้ จ าแนกเป็น ๒ 
ประเภท คือ ตวับง่ชีเ้ชิงคณุภาพและตวับง่ชีเ้ชิงปริมาณ  ดงันี ้

๑) ตวับ่งชีเ้ชิงคณุภาพจะระบเุกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชีเ้ป็น ๕ 
ระดับ มีคะแนนตัง้แต่ ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้ก่ีข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ ๑ คะแนน ให้ถือวา่ได้ ๐ คะแนน 

๒) ตวับ่งชีเ้ชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้     
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยท่ีแต่ละตวับ่งชีจ้ะ
ก าหนดคา่ร้อยละหรือคา่เฉลี่ยท่ีคิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ ตวัอย่าง  เชน่ 

 
 
 

๓๒ 



ตัวอย่างที่  ๑ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้ร้อยละ 
๗๕.๕๑   

คะแนนท่ีได้  =  ๗๕.๕๑ x ๕            =   ๓.๗๘ 
                             ๑๐๐ 

 

ตัวอย่างที่  ๒ ก าหนดร้อยละ ๘๕  เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้ร้อยละ  
๓๔.๖๒   

คะแนนท่ีได้  =   ๓๔.๖๒ x ๕     =   ๒.๐๔ 
                      ๑๐๐ 

ตัวอย่างที่  ๓ ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย  ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็
นคะแนน ๕   
ผลการด าเนินงานได้  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕  บาทตอ่คน 
                            คะแนนท่ีได้  =  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕   =  ๓.๘๑ 

                                       ๒๐๐,๐๐๐ 

ตัวอย่างที่  ๔ ก าหนดร้อยละ ๙๐  เป็นคะแนน ๕  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีไ้ด้ร้อยละ 
๙๒.๐๘ 
                             คะแนนท่ีได้  =  ๙๒.๐๘ x ๕    =   ๕ 
                                                  ๑๐๐     
 

หลกัการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดงันี ้
๑) ผลการด าเนินงานเท่ากบัหรือสงูกวา่คา่ร้อยละหรือคา่เฉลี่ยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน ๕ จะได้คะแนน ๕ 
๒) ผลการด าเนินงานต ่ากวา่คา่ร้อยละหรือคา่เฉลี่ยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน  ๕  ค านวณ คะแนนท่ีได้ ดงันี ้
 คะแนนท่ีได้   =     คา่ร้อยละหรือคา่เฉลี่ยท่ีได้จากการด าเนินการ          x  ๕  
                                   คา่ร้อยละหรือคา่เฉลี่ยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ ของตวับง่ชีน้ัน้ ๆ 
ขอ้ปฏิบติัเร่ืองจดุทศนิยม 
การค านวณคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่คะแนนให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหนง่ โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี ๓  
ตามหลกัการปัดทศนิยม (ตัง้แตเ่ลข ๕ ขึน้ไปปัดขึน้) เช่น 
                                                  ๗๒.๓๖๔  เป็น    ๗๒.๓๖ 
                                                   ๓.๙๗๕  เป็น  ๓.๙๘ 

๓๓ 



  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชีเ้ป็น ๕ ระดบั มีคะแนนตัง้แต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้  ๑  คะแนน ให้ได้  ๐ คะแนน โดยมีความหมายของค์ะแนน  ดงันี ้
     คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐        หมายถงึ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
                                คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐        หมายถงึ        การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
                                คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐        หมายถงึ        การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
                                คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐        หมายถงึ        การด าเนินงานระดบัดี 
                                คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐        หมายถงึ        การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 
วธีิการรายงานต่อสถาบันพระบรมราชชนก 
 คณะวิชาหรือวิทยาลยัของสถาบนัพระบรมราชชนก ต้องด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัวิทยาลยั ถือเป็นเสมือน Progress Report โดยการ
รายงานสภาพจริงของสถาบนัการศกึษา ครอบคลมุช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคมของปี
ถดัไป ถือเป็นหนึง่ปีการศกึษา และให้สง่สถาบนัพระบรมราชชนกภายในเดือนมิถนุายนของทกุปี 
 รายงานประจ าปี  หมายถงึ  รายงานสมัฤทธ์ิผลการด าเนินงานในรายปีของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่
ถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเองท่ีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และสาธารณชน เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
 วตัถปุระสงค์การจดัท ารายงานประจ าปี มี ๓ ประการ คือ 
 ๑)  เพ่ือให้สถาบนัอดุมศกึษาด าเนินการตามมาตร ๔๘ แห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ท่ีว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีต้อง
ด าเนินอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอก” 
 ๒)  เป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งของสถาบนัอดุมศึกษาในการจัดท ารายงานประจ าปี  เพ่ือแสดงถึง
สมัฤทธิผลในการด าเนินงานและเป็นข้อมลูในการวางแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป 
 ๓)  เพ่ือใช้เป็นข้อมลูของหน่วยงานส าหรับการตรวจสอบคณุภาพภายใน และหน่วยงานภายนอก 

๓๔ 



 องค์ประกอบของรายงานประจ าปี ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ สภาพปัจจบุนัของสถาบนั 
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินการด าเนินงานของสถาบนั ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะหรือแผนพฒันาสถาบนั และ 
สว่นท่ี ๔ ภาคผนวก 
 รายงานประจ าปี มีความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้า โดยไม่รวมภาคผนวก ดงันี ้
 ๑.  สว่นน า 
 ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ความยาว ๓ - ๕ หน้า) ตลอดจนสารบญั
เร่ือง สารบญัตาราง/สารบญัภาพ (ถ้ามี) 
 ๒.  สว่นสาระ 
  ๒.๑  บทน า (ให้เขียนในลกัษณะ Profile ไม่เกิน ๒ หน้า) 
   ๒.๑.๑  ความเป็นมาและเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
   ๒.๑.๒  ปรัชญา วิสยัทศัน์  พนัธกิจ และแผนการด าเนินงาน 
   ๒.๑.๓  สภาพทางกายภาพในสถาบนั 
   ๒.๑.๔  โครงสร้างองค์การและการบริหาร 
   ๒.๑.๕  หลกัสตูร และโปรแกรมการเรียนการสอน 
   ๒.๑.๖  จ านวนนกัศกึษา และบคุลากร 
   ๒.๑.๗  งบประมาณ (แยกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และนอกงบประมาณ) 
   ๒.๑.๘  อื่นๆ  
 

กระบวนการประเมนิคุณภาพภายในวทิยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก่อนการตรวจเยีย่มวทิยาลยั 
 

คณะผูป้ระเมินท าก าหนดการประเมิน 
(๗ วนั หลงัการประสานงาน) 

ศึกษาขอ้มูล (๗ - ๑๕ วนั) 
- รายงานประจ าปี 
- ขอ้มูลตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
- เอกสารหลกัฐาน ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ศึกษา 
วเิคราะห์ขอ้มูล ก าหนดขอบเขตการประเมิน 

๓๕ 



คณะผู้ประเมินภายในท่ีได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินวิทยาลัยแต่ละแห่งท าการศึกษา
รวบรวมข้อมลูจากรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีของวิทยาลยัและเอกสารรายงานอื่นๆ  ซึง่
วิทยาลยัจดัสง่มาให้ลว่งหน้า ดงันี ้
 ๑) คณะผู้ ประเมินภายในท าการศึกษาวิเคราะห์รายงานประจ าปีของวิทยาลัยข้อมูลตาม
มาตรฐานและ 
ตวับง่ชีข้องวิทยาลยัและสถาบนัพระบรมราชชนก และเอกสารข้อมลูอื่นๆ 
 ๒)  คณะผู้ประเมินประชมุปรึกษาหารือ ก าหนดประเด็นและรายการข้อมลูท่ีจะต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจเย่ียมว่าจะต้องรวบรวมข้อมลูอะไรบ้าง จากแหล่งใด ด้วยวิธีการอย่างไร ทัง้นีเ้พ่ือให้มี
หลกัฐานครบถ้วน 
เพียงพอในการสรุปผลการประเมินอย่างถกูต้องชดัเจน 
 ๓)  หลงัจากนัน้  คณะผู้ประเมินภายในร่วมกนัวางแผนการตรวจเย่ียมและแผนการประเมิน 
ก าหนด 
ตารางการปฏิบตัิงาน และมอบหมายภาระงานให้ผู้ประเมินภายในในแต่ละคนให้ชัดเจน  โดยขอให้
วิทยาลัยช่วยเตรียมสถานท่ีในวิทยาลยัท่ีคณะผู้ประเมินภายในจะสามารถท างานและมีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระและไม่รบกวนผู้อื่นในระหว่างการตรวจเย่ียม รวมทัง้จัดเตรียมเอกสาร
ตา่งๆ ทัง้ในสว่นท่ีได้แจ้งไว้ลว่งหน้า และสว่นท่ีอาจขอเพ่ิมเติม ตลอดจนนดัหมายผู้ เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษา ผู้แทนชมุชน ผู้ เก่ียวข้อง  เป็นต้น เพ่ือให้คณะผู้ประเมินภายในเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสอบถาม สมัภาษณ์ตามก าหนดการในตารางการปฏิบตัิงานของคณะผู้ประเมิน
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๒ ระหว่างการตรวจเยีย่มวทิยาลยั 
 

ผูป้ระเมินตรวจเยีย่ม 
วทิยาลยั (๒ วนั) 

ด าเนินการ 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
  หลกัฐานขอ้มูล 

วเิคราะห์  
สรุปผลการประเมิน 

น าเสนอขอ้สังเกตต่อผูบ้ริหาร 

ประชุมช้ีแจงแก่ 
บุคลากรของวทิยาลยั 
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๑.  คณะผู้ประเมินภายในเดินทางไปยงัวิทยาลยัตามก าหนดวนั  เวลา ท่ีได้นดัหมายกบัวิทยาลยั
ไว้ ซึง่ก าหนดเวลาการตรวจเย่ียมวิทยาลยัหนึง่ ก าหนด ๒ วนั 
 ๒.  เม่ือเดินทางไปถึงวิทยาลยัในวนัแรก ให้มีการประชมุชีแ้จงแก่คณะผู้บริหารและบคุลากรของ
สถาบนั เพ่ือให้รับทราบกระบวนการและวตัถปุระสงค์ในการประเมิน/ตรวจเย่ียม ซึง่มุ่งเน้นการร่วมมือกนั
ในการพัฒนาปรับปรุงสถาบนั และสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณะผู้ประเมินกับผู้บริหารและบุคลากร
วิทยาลยั รวมทัง้เพ่ือแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัแผนและตารางการปฏิบตัิงานของคณะผู้ประเมินภายใน  และ
การปฏิบัติตนของวิทยาลัยระหว่างการตรวจเย่ียม การพูดคุยในการประชุมอาจเป็นลกัษณะท่ีไม่เป็น
ทางการ (Informal) และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซกัถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัและร่วมมือซึง่
กนัและกนั 
 ๓.  ระหว่างการตรวจเย่ียม คณะผู้ประเมินภายในจะท าการประเมินคณุภาพวิทยาลยัตาม
ขอบขา่ยและประเดน็ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 การตรวจเย่ียมวิทยาลยัเป็นการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูจากเอกสารตา่งๆตามท่ีวทิยาลยั
สง่ให้สถาบนัพระบรมราชชนก   รวมทัง้หลกัฐานอื่นๆ ท่ีสะท้อนสภาพความเป็นจริงอื่นๆของวิทยาลยั การ
รวบรวมข้อมลูหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือการประเมินคณุภาพภายในอาจใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  ทัง้การสุ่ม
ตวัอย่าง การสงัเกตการเรียนการสอน การสมัภาษณ์พดูคยุกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรรมการวิทยาลยั 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิตนกัศกึษา ศิษย์เก่า ผู้แทนชมุชน ผู้แทนแหลง่ฝึก เป็นต้น 
 ๔.  เม่ือได้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว คณะผู้ประเมินภายในจะน าข้อค้นพบหรือข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมา
อภิปรายร่วมกนั เพ่ือวิเคราะห์สรุปผลการตรวจเย่ียมและข้อเสนอแนะ 
 ๕.  น าเสนอข้อสงัเกตตอ่ผู้บริหาร อาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของวิทยาลยัด้วยวาจา  เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูต่างๆ    และให้โอกาสวิทยาลยัชีแ้จงในกรณีท่ี
วิทยาลยัเห็นวา่ข้อสงัเกตยงัไม่ถกูต้อง ไม่ชดัเจน หรือไม่ครอบคลมุบางประเดน็ 
 
การน าผลการประเมนิไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
 การประเมินคณุภาพในการปฏิบตัิงาน โดยยึดตามตวัป้อน กระบวนการ และผลลพัธ์ ท าให้
วิทยาลยัท่ีได้รับการประเมิน ทราบถึงจดุอ่อน จดุแข็ง ระดบัขีดความสามารถ และศกัยภาพของวิทยาลยั
นัน้ๆ   วิทยาลยัจะได้น า 
ผลการประเมินไปพฒันาคณุภาพการศกึษาเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายหรือแผนท่ีก าหนดไว้ และปรับปรุง
แก้ไขจดุอ่อน พฒันาจดุแข็ง ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนในองค์กรได้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพงานและพฒันาองค์กรให้ดีย่ิงขึน้    อนัจะน าไปสู่กระบวนการพิจารณา
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แต่งตัง้ผู้ ท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งสงูขึน้    การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดท า
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการพฒันาคณุภาพตามภารกิจของสถาบนั 
 ผลการประเมินมีประโยชน์ตอ่กลุม่เป้าหมายตอ่ไปนีค้ือ 
 ๑.  ผู้บงัคบับญัชา หรือผู้บริหาร 
 ๒.  อาจารย์ นกัศกึษา และบคุลากรทกุฝ่าย 
 ๓.  องค์กร หรือสถาบนัในการบริหารจดัการ 
 ๔.  ผู้ใช้บณัฑิต 
 การน าผลการประเมินไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ เม่ือด าเนินการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตาม
กระบวนการในแต่ละองค์ประกอบ และดชันีคณุภาพแล้วก็ถึงขัน้ตอนท่ีจะน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พฒันาคณุภาพของสถาบนั และท่ีส าคญัควรน าไปพิจารณาในเร่ืองตอ่ไปนี ้

๑.  การพฒันาคณุภาพการผลิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
อย่างตอ่เน่ือง 
 ๒.  การพฒันาคณุภาพบคุลากร 
 ๓.  การพิจารณาการขึน้คา่จ้างเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง 
 ๔.  การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งาน 
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บทที่  ๓ 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมนิ 

ค าชีแ้จงอื่นๆในการน าตัวบ่งชีไ้ปใช้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑) การประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนัแต่ละสถาบนัอดุมศกึษาจะต้องใช้ตวั
บง่ชีค้ณุภาพทกุตวัในการประเมินคณุภาพ 

๒) การประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและหน่วย
งานท่ีมีการเรียนการสอนให้สถาบนัพิจารณาตวับ่งชีท่ี้จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกบับริบท โครงสร้าง และ
ระบบการบริหาร และปรับข้อความในตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกบัระดบัของหน่วยงานท่ี
รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชีท่ี้ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบนัและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการ
ประเมินกรรมการประจ าหลกัสตูรและผู้บริหารหลกัสตูร เป็นต้น 

๓) การประเมินทกุตวับ่งชีเ้ป็นการประเมินในรอบปีการศกึษา ยกเว้นตวับ่งชีท่ี้ ๑.๑  ตวับ่งชีท่ี้ 
๔.๓ และตวับง่ชีท่ี้ ๘.๑ สถาบนัอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนัน้จะต้องระบใุห้
ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปี
การศกึษาท่ีประเมิน ส าหรับตวับ่งชีข้องสมศ. ให้ใช้รอบปีตามท่ี สมศ. ก าหนด 

๔) อาจารย์ประจ า  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ปีการศกึษา ซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา 

นักวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับ
สถาบนัอดุมศกึษาทัง้ปีการศกึษา ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจยัหรือนกัวิจยั 

การนบัจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า ให้นบัระยะเวลาการท างาน ดงันี ้
     ๙-๑๒ เดือน             คิดเป็น ๑ คน 

       ๖ เดือนขึน้ไปแตไ่ม่ถงึ ๙ เดือน  คิดเป็น ๐.๕ คน 
     น้อยกวา่ ๖ เดือน    ไม่สามารถน ามานบัได้ 

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี ้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถงึ การจดัการศกึษาท่ีถือว่าผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ เป็นก
ระบวนการจดัการศกึษาท่ีต้องเน้นให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทัง้มี
การฝึกและปฏิบตัิในสภาพจริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนกบัสงัคมและการประยกุต์ใช้ มีการ
จดักิจกรรมและกระบวนการให้ผู้ เรียนได้คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆ 
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นอกจากนีต้้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย 
สะท้อนจากการท่ีนกัศกึษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิน้งานในหวัข้อท่ีสนใจใน
ขอบเขตเนือ้หาของวิชานัน้ๆ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัอดุมศกึษาตามแนวทางเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึง่มุ่งพฒันา
ความรู้ และทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะสงัคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตวั
อย่างเชน่ 

๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
๒) การเรียนรู้เป็นรายบคุคล (Individual Study) 
๓) การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism) 
๔) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
๕) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)   
๖) การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)   
๗) การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลกึทางปัญญา (Crystal-based Approach)   

การบูรณาการ (Integration)  หมายถงึ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของสถาบัน
(organization-wide goal)การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ด าเนินการ  มีความเช่ือมโยงกนัเป็นหนึง่เดียวอย่างสมบรูณ์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุ(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ ห รือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคณุวฒุิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จากนอกสถาบนัเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้
เช่ียวชาญในสาขานัน้จากนอกสถาบนัของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวจิยัในที่ประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หมายถงึ การน าเสนอบทความวิจยัในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุ(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชมุ ประกอบด้วย  
ศาสตราจารย์หรือผู้ ทรงคณุวฒุิระดบัปริญญาเอกหรือผู้ ทรงคณุวฒุิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา

๔๐ 



นัน้ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย  ร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้จาก    
ตา่งประเทศ 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบนัการศกึษา หรือเป็นการให้บริการท่ีจดัในสถาบนัการศกึษาโดยมีบคุคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและในการ
ปฏิบตัิแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบังาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมลูตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบัชาติ
รวมทัง้การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการระดบัชาติ 

งานวจิยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูสากล เช่น ฐานข้อมลู ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมลู Scopus หรือในฐานข้อมลูสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นัน้ๆ หรือวารสาร วิชาการท่ียอมรับ
โดยส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบันานาชาติ รวมทัง้การเผยแพร่
ผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะท่ีมีการศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มวิชา
ทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard 
Classification Eduction) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
มณัฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนษุยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โดยเป็นผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพ่ือให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการ
พฒันาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบกุเบิกศาสตร์ทางสิลปะ
งานสร้างสรรค์ยงัครอบคลมุไปถงึสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางท่ีมีคณุค่าและ
คณุประโยชน์เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ  หรือ  ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจยั) ท่ีมีการศกึษา 

๔๑ 



ค้นคว้าท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นท่ียอมรับ 
งานสร้างสรรค์ที่ เผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงาน
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการจัดการการ
น าเสนอในระดบัชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ 

งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆอาทิผลงาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ท่ีเป็นผลงานวิชาการสูส่าธารณะและ/หรือกลุม่เป้าหมาย โดยมีการจดัการการ
น าเสนอในระดบันานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ 
แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ  หมายถึง สถานท่ีส าหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการ
แสดงซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วย
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. ต้องเป็นหอศิลป์ระดบัสถาบนัการศกึษา 
๒. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานท่ีจัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบริหารจดัการหอศิลป์ เพ่ือดแูลการจดันิทรรศการทางวิชาการ 
๓. แหล่งเผยแพร่ระดบันานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดบันานาชาติ หรือ

เป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะระหวา่งประเทศ 
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลัน่กรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี

องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ และนกัวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

๕. ศิลปะท่ีไม่ต้องการแสดงท่ีหอศิลป์ จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล 
โดยผลงานท่ีจดัแสดงต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคณุวฒุิในวงวิชาการ หรือหลกัฐานท่ีแสดงกิจกรรม
การด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพืน้บ้าน 
ดนตรี ดริุยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์นอกสถานท่ี (Street Performance) เป็นต้น 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้น ามาใช้
ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยัอย่างถกูต้อง สามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยกุต์ใช้กบักลุ่มเป้าหมาย 

๔๒ 



โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตาม
วตัถปุระสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดงันี ้ 
      ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยัท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เร่ืองตา่งๆทีท าให้คณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึน้ ได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสขุ ด้าน
การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวฒันธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
     ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
      ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสูก่ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสนุทรียภาพ สร้างความสขุ เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึง่ได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้ 
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการน า งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบนัอดุมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีชัดเจน พร้อมทัง้ระบุผล
ของการน างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนงัสือ ท่ีผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองและได้รับการรับรองคณุภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ต ารา (Textbook) หรือหนงัสือ 
(Books) ต้องเป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการกลัน่กรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ท่ี
สะท้อนมมุมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้จากประสบการณ์ การสงัเคราะห์เอกสาร หรือ การ
วิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการท่ีมีคณุภาพซึ่งมี
ผู้ตรวจอา่น 

๔๓ 



- ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เนือ้หาทัง้หมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดบัอดุมศกึษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึน้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้ อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้นีจ้ะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงขึน้
อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและให้ทัศนะของผู้ เขียนท่ีสร้างเสริม
ปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ๆ และ/หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวเน่ือง 

จรรยาบรรณนักวจิยั
  หมายถงึ หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตัิของนกัวิจยัทัว่ไป เพ่ือให้การด าเนินงาน

วิจยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศกึษา 
ค้นคว้าให้เป็นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภมิูของนกัวิจยั ดงันี ้

๑) นกัวิจยัต้องซ่ือสตัย์และมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 
๒) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานท่ี

สนบัสนนุการวิจยัและตอ่หน่วยงานท่ีตนสงักดั 
๓) นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจยั 
๔) นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ีศกึษาวิจยั ไม่วา่จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
๕) นกัวิจยัต้องเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนษุย์ท่ีใช้เป็นตวัอย่างในการวิจยั 
๖) นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทกุขัน้ตอนของการท าวิจยั 
๗) นกัวิจยัพงึน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
๘) นกัวิจยัพงึเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
๙) นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมทกุระดบั 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และ
บคุลากรสายสนบัสนนุพงึปฏิบตัิเพ่ือรักษา สง่เสริมเกียรติคณุ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอดุมศกึษา โดยต้องยึดมัน่ในหลกัการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึด
มั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง ๒) ซื่อสตัย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและ

๔๔ 



สามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม ๕) มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน ๖) 
ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองค์ลองธรรมต่อนักศกึษา และต้องครอบคลมุจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ 
๑) จรรยาบรรณตอ่ตนเอง ๒) จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณตอ่การปฏิบตัิงาน  ๔) จรรยาบรรณ
ตอ่หน่วยงาน ๕) จรรยาบรรณตอ่ผู้บงัคบับญัชา  ๖) จรรยาบรรณตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ๗) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ ร่วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้ รับบริการ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ๑๐) 
จรรยาบรรณตอ่สงัคม 
นักวจิยัประจ า หมายถงึ ข้าราชการ หรือพนกังาน หรือบคุลากรท่ีมีสญัญาจ้างกบัสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ปี
การศกึษา ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจยัหรือนกัวิจยั 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงันี ้

ระบบทวิภาค  -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตต่อปี
การศกึษา(๑๘ หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

         - ส าหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทัง้โครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  
ลงทะเบียน  ๒๔  หนว่ยกิต ตอ่ปีการศกึษา (๑๒ หน่วยกิตตอ่ภาคการศกึษาปกต)ิ 

ระบบไตรภาค -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หน่วยกิตต่อปี
การศกึษา(๑๕ หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

       -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิตต่อปี
การศกึษา (๑๐ หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา)   
ขัน้ตอนการค านวณคา่  FTES มีดงันี ้

๑) ค านวณค่าหน่วยกิตนกัศกึษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึง่ก็คือ  ผลรวมของผลคณูระหว่าง
จ านวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนกบัจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทกุรายวิชาตลอดปีการศกึษา รวบรวม
หลงัจากนกัศกึษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

SCH =   ∑ nici 
เมื่อ ni = จ านวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

      Ci =     จ านวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
๒) ค านวณคา่ FTES โดยใช้สตูรค านวณดงันี ้

 FTES =                         SCH 
                      จ านวนหน่วยกิตตอ่ปีการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานัน้ ๆ 

๔๕ 



นักศึกษาภาคปกต ิ หมายถงึ  นกัศกึษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัได้มี
การค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นการพิเศษ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนั
มิได้นบัว่าการสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัการ
สอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง   วิธีปฏิบตัิ หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชดัเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบตัิ หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  หมายถงึ กลุ่มคนต่างๆท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ เช่น 
นกัศกึษา  ผู้ปกครอง สมาคมผู้ ปกครอง ผู้ปฏิบตัิงานคู่ความร่วมมือทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
คณะกรรมการก ากบัดแูลสถาบนัในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบนัการศกึษาอื่นๆ องค์การท่ีท าหน้
าท่ีก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้ เสียภาษี ผู้ ก าหนดนโยบาย ผู้ ส่งมอบ ตลอดจน
ชมุชนในท้องถ่ินและชมุชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
แผนกลยุทธ์ หมายถงึ แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมกัใช้เวลา ๕ ป เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค วัตถุประสงค ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและภยัคกุคาม กลยทุธ์ต่างๆ ของสถาบนัควรคลอบคลมุทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชีค้วามส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้พ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสัน้ท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนท่ี 
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบตัิ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยทุธ์  ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องด าเนินการในปีนัน้ ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คา่เป้าหมายของตวับง่ชีเ้หลา่นัน้ รวมทัง้มีการระบผุู้ รับผิดชอบหลกั
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการท่ีชดัเจน 
 

๔๖ 



ระบบ หมายถงึ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีมีการก าหนดอย่างชดัเจนวา่ต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัว่กนัไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมลูป้อนกลบั ซึง่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีท าใหระบบมีการขบัเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุม่บคุคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลูเข้ามาท าการประมวลผลรวมทัง้การ
วิเคราะห์เพ่ือจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ  และน าส่งไปยงัผู้ ท่ีมีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน การบริหาร หรือการตดัสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทัง้อปุกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุ
การท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลาย
ระบบ ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์เฉพาะด้านในการท างานท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดบัชาติ และมีช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร่โดยส านักงานฯ 
หรือวารสารวิชาการ ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมลู Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมลู Scopus หรือในฐานข้อมลูสากลอื่น ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในศาสตร์นัน้ ๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดบันานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร่โดยส านกังานฯ 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดบัชาติทัง้ภาครัฐและเอกชน 
หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซึง่สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน  ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนีมี้ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลกัธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แตร่วมถงึศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรมและความถกูต้อง ชอบธรรมทัง้ปวง ซึง่
วิญญชูนพงึมีและพงึประพฤติปฏิบตัิ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์
การภายนอก  เป็นต้น 

 

๔๗ 



หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดงันี ้

๑) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบตัิราชการท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้า
หมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทียบเคียงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลงึกนัและมีผลการปฏิบตัิงานในระดบัชัน้น าของประเทศ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ท่ี
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พฒันาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 

๒) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดแูลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบตัิงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทัง้ด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบตัิราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียทกุกลุม่ 

๓) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี
และผลงานตอ่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัน้ควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของ
สาธารณะ รวมทัง้การแสดงถงึความส านกึในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้
เม่ือมีข้อสงสยัและสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทกุขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตา่งๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลกัการมีสว่นร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียทกุกลุม่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก่ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นสว่นการพฒันา 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน)  

๔๘ 



และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน
การตดัสินใจและการด าเนินการให้แกบ่คุลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจในการให้บริการต่อผู้ รับ
บริการและผู้ มีส่วนได้สว่นเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานท่ีดีของ
สว่นราชการ 

๘) หลกันิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และค านงึถงึสิทธิเสรีภาพของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

๙) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตัิและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอื่นๆ 

๑๐) หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผู้
มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบคุคล
ท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึง่ต้องไม่มีข้อคดัค้านท่ียุติ
ไม่ได้ในประเดน็ท่ีส าคญั โดยฉนัทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความวา่เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉนัท์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทัง้หมดท่ีผู้ เรียนต้องศกึษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
อาจารย์ประจ า  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสญัญาจ้างกบัสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ปี
การศกึษา ซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา 
ตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน หมายถึง ตวับ่งชีท่ี้ประเมินภายใต้ภารกิจของสถาศกึษา โดยก าหนดตวับ่งชี ้และเกณฑ์
การประเมินบนพืน้ฐานท่ีทกุสถานศกึษา ต้องมีและปฏิบตัิได้ ซึง่สามารถชีผ้ลลพัธ์หรือผลกระทบได้ดี และ
มีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นตัวบ่งชีท่ี้พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง 
ประกอบด้วย ๑๕ ตวับง่ชี ้ทัง้ตวับง่ชีท่ี้ ๑ ถงึ ๑๑ เป็นตวับง่ชีต้ามพนัธิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา  
ตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์  หมายถงึ ตวับง่ชีท่ี้ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของ
การจดัตัง้สถานศกึษา รวมถงึความส าเร็จตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
สถานศกึษา โดยได้รับการอนมุตัิจากสภาสถาบนัและต้นสงักดั ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ประกอบด้วย ตวับ่งชีท่ี้ ๑๖ 
และ ๑๗  
ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม หมายถึง ตวับ่งชีท่ี้ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้
ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชีแ้นะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ

๔๙ 



ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ ชีน้ าสงัคมและ
แก้ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชีน้ าเร่ืองต่างๆ  เช่น การส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  ความรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทนูพระมหากษัตริย์  สขุภาพ   ค่านิยมและ จิต
สาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกสงัคมอาเซียน  พลงังานสิ่งแวดล้อม  อบุตัิภยั   สิ่งเสพติด  ความฟุ่ มเฟือย  การแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
สร้างสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
สถานศกึษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ (เลือกด าเนินการ ๒ เร่ือง) ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม คือ ตวับง่ชีท่ี้ ๑๘  
การนับจ านวนบทความจากผลงานวจิยัหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review 
เท่านัน้ สว่นบทความจากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการนัน้สามารถน ามา
นบัได้เฉพาะท่ีเป็นบทความฉบบัสมบรูณ์  (Full Paper) เท่านัน้  

ทัง้นีใ้ห้นบับทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ของอาจารย์ประจ า
และนกัวิจยัประจ าทัง้หมด (นบัรวมของผู้ลาศกึษาต่อ) ตามปีปฏิทิน ในกรณีท่ีบทความจากผลงานวิจยัท่ี
ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า ๑ ครัง้ ให้นบั
ได้เพียง ๑ ผลงาน ทัง้นีจ้ะนบัเม่ือบทความจากผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์ /ด าเนินการไป
แล้ว หรือได้รับตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้วเท่านัน้ 
การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปประโยชน์ ให้นบัจากวนัท่ีน าผลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (นบัรวมของผู้ลาศกึษาต่อ) มาใช้และเกิดผลอย่าง
ชดัเจน ตามปีปฏิทิน ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครัง้ ให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงครัง้เดียว ยกเว้นในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนตามมิติของ
การใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซ า้กนั 

การนับจ านวนผลงานทางวชิาการที่รับรองคุณภาพ จะนบัผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า (นบัรวม
ของผู้ลาศกึษาต่อ) โดยเป็นผลงานท่ีได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการ
ในวารสารวิชาการทัง้ในระดบัชาติหรือนานาชาติ หนงัสือ หรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณา
ต้นฉบบัจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีท่ีมีการตีพิมพ์มากกว่า ๑ ครัง้ ให้นบัการ
ตีพิมพ์เพียงครัง้เดียวต่องานวิชาการ ๑ เล่ม ไม่นบัซ า้กรณีท่ีได้รับการตีพิมพ์หลายครัง้ หรือท่ีอยู่ระหว่าง
กระบวนการตีพิมพ์  
ตัวบ่งชีด้้านคุณภาพบัณฑติ หมายถงึ การท่ีสถาบนัอดุมศกึษาด าเนินการรับนกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิและ
จ านวนตรงตามแผนการรับนกัศกึษา สอดคล้องกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมีคณุภาพ และสถาบนั

๕๐ 



ผลิตบณัฑิตได้ตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทัง้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทัง้ได้ตาม
คณุลกัษณะท่ีเป็นจดุเน้นของสถาบนั กลา่วคือ เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถกูต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มี
รสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงามเพราะความใฝ่รู้และสามารถแปลความคิดเป็นการกระท า
ได้ส าเร็จ เป็นผู้ เรืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้ มีทกัษะและภมิูปัญญาในฐานะนกัวิชาการและ
นักวิชาชีพขัน้สงู มีทักษะในการวิจัย และมีจิตส านึกและภมิูธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สงัคมโลกตามมาตรฐานการอดุมศกึษาของชาติ 
ตัวบ่งชีด้้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  หมายถึง การท่ีสถาบนัอดุมศกึษามีการด าเนินงานตามพนัธกิจ
ด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นเฉพาะโดยมีการด าเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และ
บคุลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั สง่เสริมและสร้างเครือขา่ยการท าวิจยักบัหน่วยงานภายนอกสถาบนั 
เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยั ผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ท่ีมีคณุภาพ เป็นนวตักรรมท่ีน าไปสู่การสร้างและ
พฒันาบณัฑิตท่ีเรืองปัญญา มีคณุธรรมและความเช่ียวชาญสงู การสร้างและพฒันาองค์ความรู้ใหม่เป็น
การเปิดโลกทศัน์ใหม่และขยายพรหมแดนของความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้
ในงานได้จริง ทัง้การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
 ถ้าสถาบนัอดุมศกึษาต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการ สร้างผลงานท่ีมีคณุภาพสงู และสร้างการ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ ดังนัน้จึงควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาติได้ หากเป็นงานวิจยัและพัฒนาก็ต้องเป็นงานวิจยัท่ีสามารถน าผลไปใช้
ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผู้ ใช้จริง รวมทัง้นกัวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เก่ียวกบัการใช้ความรู้
ในการพฒันา เป็นการเรียนรู้ท่ีสัง่สมและถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ ประเด็นส าคญัก็คือไม่ว่างานวิจยัพืน้ฐาน
หรืองานวิจยัประยกุต์ก็ต้องเป็นงานวิจยัแท้ คือการมีผลเป็นการเรียนรู้ สัง่สมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้นัน้ๆ ได้ ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาคณุภาพ ประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทย สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ รวมทัง้การพฒันาประเทศสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้ สงัคมความรู้ และสงัคมแห่งภมิูปัญญา อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
และวฒันธรรมการใช้ความรู้ในการก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์และการพฒันา ตลอดจนการเพ่ิมศกัยภาพ
การแขง่ขนัของประเทศ 
 

๕๑ 



ตัวบ่งชีด้้านการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การท่ีสถาบนัอดุมศึกษามีการให้บริการวิชาการท่ี
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทัง้ในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้
ทรัพยากรของสถาบนัหรือใช้ทรัพยากรร่วมกนัทัง้ในระดบัสถาบนัและระดบับคุคลในหลายลกัษณะ อาทิ 
การให้ค าปรึกษา การศกึษา วิจยัค้นคว้า เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กบัสงัคม การฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้
ต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ือง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี ้
สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า ด้วยส านึกความรับผิดชอบของความเป็น
สถาบันอดุมศึกษาในฐานะเป็นท่ีพึ่งของสังคม หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็น
รายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทาง
วิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ เป็นท่ีพึ่งและแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะทางท่ีเหมาะสม สอดคล้อง อนัก่อให้เกิด ความมัน่คง  ความเข้มแข็ง และการพฒันาท่ี
ยัง่ยืนของชุมชน สงัคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และ
วิชาชีพในการตอบสนอง  ชีน้ า และเตือนสติสงัคมของสถาบนัอดุมศกึษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 
ตัวบ่งชีด้้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษามีการด าเนินการท านบุ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมของชาติทัง้ในระดับบคุคลและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในบทบาทเป็นหน่วย
ส่งเสริมวฒันธรรมโดยเฉพาะในการส่งเสริมและสนับสนนุให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
จดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัได้รับการปลกูฝังให้มี
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึง้และมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนา และเรียนรู้
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการก ากับดูแลและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านนีอ้ย่างมีคณุภาพ และประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทศาสตร์
การด าเนินงานด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั 
ตัวบ่งชีด้้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การท่ีสถาบนัอดุมศึกษามีระบบการบริหาร
และการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสยัทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีเอกภาพ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าท่ีก ากับดูแลนโยบาย การ
ด าเนินงานตามแผน การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้
นกัศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทัง้ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีก าหนด มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั และ
การบริหารและการจัดการของผู้บริหารทุกระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนั และภายนอกสถาบนัภายใต้

๕๒ 



หลกัธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วยหลกันิติธรรม คือ หลกัคณุธรรมจริยธรรม หลกัความชอบธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีสว่นร่วม หลกัการตรวจสอบได้ และหลกัความคุ้มคา่ 
การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถงึ สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องแสดงความมีมาตรฐานและ
คณุภาพด้วยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีขีดความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัยสร้างความรู้ใหม่ทัง้เพ่ือพัฒนาสงัคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อดุมศึกษาไทยยัง
ต้องแสดงความเป็นอดุมศกึษามหาชนท่ีมีคณุภาพ นอกจากนีอ้ดุมศกึษาไทยต้องมีความเป็นเลิศท่ีใช้การ
ได้ในสงัคมแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคณุภาพอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะน า
อดุมศกึษาไทยไปสู่อดุมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดงันัน้การประกนัคณุภาพอดุมศกึษาจึงเป็นการ
ประกนัคณุภาพเพ่ือความรู้สูค่วามเป็นเลิศ และการประกนัคณุภาพเพ่ือผู้ เรียน หวัใจของระบบการประกนั
คณุภาพท่ีดีคือ การใช้ระบบและกระบวนการประกนัคณุภาพในการสร้างประชาคมท่ีมีวฒันธรรมในการ
เรียนรู้ และตรวจสอบการท างานของตนเองเพ่ือผู้อื่นอยู่เสมอ ซึง่จะน าไปสูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ี
เป็นพลวตั เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสารทัว่ทัง้สถาบนั พร้อมกบัการมีการก าหนด
มาตรฐานการท างานทกุด้านแบบมืออาชีพท่ีสามารถตรวจสอบการท างานได้ทกุขัน้ตอน มีกลไกรับฟังผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั เพ่ือน าข้อคิดความเห็นจากทกุฝ่ายท่ีมีสว่นร่วมมาใช้ในการ
ก ากับแนวทางการประกันคณุภาพของสถาบัน อย่างไรก็ตามสถาบนัอดุมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพ
ทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพท่ีเหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกนัก็พึงให้อิสระ
แก่หน่วยงานภายในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพตามเง่ือนไขเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานด้วย 
 
 ระบบประกันคณุภาพภายในโดยทัว่ไป ประกอบด้วย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคณุภาพซึ่ง
ประกอบด้วยการก าหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพ่ือคณุภาพและการ
จดัการกระบวนการและการควบคมุคณุภาพ ระบบท่ีสองคือ ระบบการตรวจสอบคณุภาพเพ่ือเร่งรัดให้การ
ด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานคณุภาพท่ีก าหนด และระบบท่ีสามคือ ระบบการประเมินภายใน
และกระบวนการปรับปรุงคณุภาพ การประกนัคณุภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถาบนัในการพฒันาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้น
สงักัด ทัง้นี ้การประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองและสามารถรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกได้ 
ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม หมายถงึ ตวับง่ชีท่ี้ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษา โดยสถานศกึษา
เป็นผู้ ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสงัคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ ชีน้ า

๕๓ 



สังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชีน้ าเร่ืองต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการรักชาติ การบ ารุงศาสนาและ เทิดทนูพระมหากษัตริย์   สขุภาพ   
ค่านิยมและจิตสาธารณะ   ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การ
พร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน  พลงังานสิ่งแวดล้อม  อบุตัิภยั  สิ่งเสพติด  ความฟุ่ มเฟือย  การ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง สร้างสงัคมสนัติสขุและความปรองดอง  ตลอดจนน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นสถานศกึษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



องค์ประกอบที่ ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
หลักการ 

สถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจดุเน้นท่ีอาจแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงเป็น
หน้าท่ีท่ีสถาบนัจะก าหนดวิสยัทศัน์ แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจดุเน้นของสถาบนั ท่ีสนบัสนนุภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษาตามหลกัการ
อดุมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกบักรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว ๑๕ ปีฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสยัทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทกุกลุม่ในสถาบนั และมีการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดแล้วให้รับทราบทัว่กนัทัง้
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษา ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ ใช้บริการและสงัคม
โดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

๑. พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๒. พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน 
๓. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบบัท่ี  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๔. มาตรฐานการศกึษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 
๕. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๖. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๗. กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๘. หลกัการอดุมศกึษา 

 
 
 
 

๕๕ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑    กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก
สถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนั เ พ่ื อ ใ ห้
สถาบนัด าเนินการสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์หรือจดุเน้น มีคณุภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืน ดงันัน้ สถาบนัต้องก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนมีการพฒันาแผน กลยทุธ์และแผนด าเนินงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบนั 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
 มาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ  รวมถึง
ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก ทัง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบนัเป็นไปอย่างมีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนอง
สงัคมในทิศทางท่ีถกูต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อดุมศกึษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)   
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสูท่กุหน่วยงานภายใน 
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ  ๔  พนัธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 ๔. มีตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์แผนปฏิบตัิการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับงชี ้เพ่ือวดั
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 ๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ ๔ พนัธกิจ 
 ๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒  ครัง้ 
และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

๕๖ 



 ๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ และ
รายงานผลตอ่ผู้บริหารและสภาสถาบนัเพื่อพิจารณา 
 ๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๘ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑.๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จดัตัง้สถาบัน (สมศ. ๑๖) 
ค าอธิบาย   
  สถาบนัอดุมศกึษาเป็นสถาบนัท่ีผลิตก าลงัคนท่ีมีภารกิจหลกั ๔ ประการคือ การผลิตและพฒันา
ก าลงัคนระดบักลางและรดบัสงู การวิจยัเพ่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงัคมและ
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาท าให้เกิดความหลากหลายตามภารกิจหลกั 
ซึง่จะต้องมีความสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติชองสถาบนัอดุมึกษา ทัง้นีแ้ต่ละแห่งมีการก าหนดปรัชญา 
ปณิธาน พนัธกิจของสถาบนัอดุมศึกษาท่ีหลากหลายตามวตัถุประสงค์ของการจัดตัง้สถาบนัอดุมศึกษา 
น าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้แผนพฒันาคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษาซึง่ท า
ให้ได้บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจดงักลา่ว  
เกณฑ์การพจิารณา  

๑. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและบคุลากรในการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ และบคุลากรไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง  

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบนัอดุมศึกษาโดยอยู่ในระดบัดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๔. ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถาบนัอดุมศกึษาและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม  

๕. ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวตัถุประสงค์ของการ
จดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาจนเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบตัิได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
 ๑. ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษา รวมทัง้แผนกลยุทธ์ 
และแผนการปฏิบตัิงานประจ าปีของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

๕๘ 



 ๒. แผนพฒันาคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษาในด้านตา่งๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 ๓. รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบนัอดุมศกึษา 
 ๔. หลกัฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวลั หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบตัิท่ีดีในการขบัเคลื่อนอตัลกัษณ์ เช่น โล่รางวลั ใบประกาศเกียรติคณุ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชเูกียรติ 
เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑.๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ. ๑๗) 
ค าอธิบาย 

พิจารณาผลการดเนินงานตามจดุเน้น จดุเดน่ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัท่ีสง่ผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนัซึง่เป็นผลลพัธ์จากการด าเนินงานของสถาบนันัน้ 
ประเดน็การพจิารณา 

๑. มีการก าหนดกลยทุธ์การปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัจดุเน้น จดุเดน่ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถาบนัโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั  

๒. มีการสร้างระบบการมีสว่นรวมของผู้ เรียนและบคุลากรในการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ และบคุลากรไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง  

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบนัอดุมศกึษาโดยอยู่ในระดบัดีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

๔. ผลการด าเนินงานบรรลตุามจดุเน้น จดุเดน่ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัและเกิด
ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม 

๕. สถาบนัมีเอกลกัษณ์ตามจดุเน้น จดุเดน่ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบตัิได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

๑. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถงึการก าหนดเอกลกัษณ์ จดุเน้น หรือจดุเดน่สถาบนัอดุมศกึษา   
๒. แผนกลยทุธ์ แผนการปฏิบตัิงานประจ าปี รวมทัง้แผนพฒันาคณุภาพท่ีสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ 

จดุเน้น หรือจดุเดน่ของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
๓. รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล

การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ี
ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จนถือเป็นเอกลกัษณ์ จดุเน้นหรือ
จดุเดน่ของสถานศกึษาท่ีได้รับการยอมรับ 

๖๐ 



๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบตัิท่ีดี เช่น โลร่างวลั ใบประกาศเกียรติคณุ เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชเูกียรติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 



องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑติ 
หลักการ 

พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสดุของสถาบนัอดุมศกึษา  คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคณุลกัษณะตามหลกัสตูรท่ีก าหนด การเรียนการสอน
ในยคุปัจจบุนัใช้หลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ดงันัน้พันธกิจดงักล่าวจึง
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตัง้แต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลกัการร่วมมือร่วมพลงัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภายในและภายนอกสถาบนั 

ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคมุคณุภาพขององค์ประกอบต่างๆท่ีใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศกึษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมดุและแหลง่การเรียนรู้อื่น (จ) อปุกรณ์การศกึษา 
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามท่ี
กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนด 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 
๒. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบบัท่ี  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  ส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๓. มาตรฐานการศกึษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 
๔. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๕. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๘. กฎกระทรวง วา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กระทรวงศกึษาธิการ   

๖๒ 



     ๙. แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

     ๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

     ๑๑. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศกึษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๓ 



ตัวบงชีท้ี่ ๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจและความพร้อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชีข้องการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลกัสตูรให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสตูรใหม่และปรับปรุงหลกัสตูรตามแนวทางปฏิบตัิท่ีก าหนด 

โดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
      ๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

๓. ทกุหลกัสตูรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคณุวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน”  กรณีท่ี
หลกัสตูรใดยงัไม่มีประกาศมาตรฐานคณุวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตวับงชีก้ลางท่ีก าหนดใน
ภาคผนวก ก)  ส าหรับหลกัสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติก่อนปีการศกึษา๒๕๕๕  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ข้อ ๑ ข้อ ๒ 
และ ขอ ๓ ข้างตนตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา และมีการประเมินหลกัสตูรทกุหลกัสตูรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบงชีใ้นข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตวับงชีท่ี้ก าหนดในแตล่ะปี ทกุหลกัสตูร 

 

๖๔ 



๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทัง้ข้อ ๑ ข้อ ๒ 
และ ข้อ ๓ ข้างตนตลอดเวลาท่ีจดัการศกึษา และมีการพฒันาหลกัสตูรทกุหลกัสตูรตามผลการประเมินใน
ข้อ ๔  กรณีหลกัสตูรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุ
ก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับงชีใ้นข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทกุตวับงชีแ้ละทกุหลกัสตูร 

 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 

๖. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของหลกัสตูร มากกว่า ร้อยละ ๓๐  ของจ านวนหลกัสตูรวิชาชีพทัง้หมด
ทกุระดบัการศกึษา (เฉพาะกลุม่ ค๑ และ ค ๒) 
หมายเหตุ 

๑.การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศกึษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนบัหลกัสตูรทัง้หมดให้นบัหลกัสตูรท่ีได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสตูรท่ีงดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลกัสตูรท่ีสภา
สถาบนัอนมุตัิให้ปิดด าเนินการแล้ว 

๒. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ในปี
การศกึษานัน้ ๆ และนบัทัง้นกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทัง้ในท่ีตัง้และนอกท่ีตัง้ 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลกัสตูรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลกัสตูร หรือเสนอปิดหลกัสตูร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลกัสตูรให้เป้น
ไปตามรายละเอียดหลกัสตูรท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ  ซึง่อาจเป็นชดุเดียวกนัทัง้หมดหรือตา่งชดุก็ได้ 

เกณฑ์การประเมนิ 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค๑  ค๒ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๕ ข้อตามเกณฑ์
ทัว่ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุม่ 

๖๕ 



ตัวบงชีท้ี่  ๒.๒  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปัจจยัน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บณัฑิต ศกึษาวิจยัเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ ดงันัน้ สถาบนัจึง
ควรมีอาจารย์ท่ีมีระดบัคณุวฒุิทางการศกึษาในสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจหรือจดุเน้นของสถาบนั 

เกณฑ์การประเมนิ สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางตอ่ไปนี ้
 ๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕ 
หรือ 
 ๒) แปลงคา่การเพ่ิมขึน้ของคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหวา่ง ๐ – ๕ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ 
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

เท่ากบั ร้อยละ ๓๐ ขึน้ไป หรือ 
๒) ค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ี

ผ่านมา ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ร้อยละ ๖ ขึน้ไป 
สูตรการค านวณ 

     ๑.ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก = ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก x 
๑๐๐ 
     จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

     ๒.แปลงคา่ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 
 คะแนนท่ีได้   =        ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก x ๕ 
                                     ร้อยละท่ีให้คะแนนเตม็ ๕ 
หรือ 
 ๑. ค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาเท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกในปีก่อนหนาปีท่ีประเมิน 

๖๖ 



     ๒. แปลงคา่การเพ่ิมขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปี
ท่ีผ่านมา ท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

 
คะแนนท่ีได้  = ค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา  x  ๕ 

ค่าการเพ่ิมขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้ รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศกึษาภายในรอบปีการศกึษานัน้ทัง้นีอ้าจใช้คณุวฒุิอื่นแทนคณุวฒุิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบาง
สาขาวิชาชีพ มีคณุวฒุิอื่นท่ีเหมาะสมกวา่ ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๒. การนบัจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นบัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ท่ีปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาตอ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗ 



ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์(สมศ. ๑๔) 
ค าอธิบาย  คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียน รวมทัง้
พิจารณาจากความส าเร็จของสถาบนัในการสง่เสริม สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล  
คณุภาพอาจารย์พิจารณาจากคณุวฒุิและต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การพจิารณา 
 ก าหนดคา่น า้หนกัระดบัคณุภาพอาจารย์ ดงันี ้

วุฒกิารศกึษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 

วธีิการค านวณ  
 ผลรวมถ่วงน า้หนกัของอาจารย์ประจ า 

 
 อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้คา่ดชันีคณุภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากบั ๕ คะแนน  
ส าหรับสถาบันพระบรมราชชนกในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔   ด้วยยงัไม่มีพระราชบญัญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนกและยงัไม่ได้ด ารงสถานะเป็นนิติบคุคล ให้ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบ จากคะแนน
เต็ม ๒.๙๕ คะแนน  เป็น ๕ คะแนน โดยใช้เกณฑ์สภาการพยาบาลมาพิจารณา ท่ีก าหนดไว้ว่า  ใน
อาจารย์  ๑๐๐  คน 
 มีปริญญาตรี ไม่มากกวา่   ๕     คน 
 มีปริญญาโท ไม่น้อยกวา่   ๖๐   คน 
       ปริญญาเอก  ไม่น้อยกวา่   ๓๕   คน 
 
 
 

๖๘ 



ข้อมูลที่ประกอบการพจิารณา  
๑. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าทัง้หมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจาร ย์ท่ี

ปฏิบตัิงานจริง นบัรวมกรณีลาศกึษาตอ่ โดยน าเสนอเป็นรายบคุคล พร้อมทัง้ระบวุฒุิการศกึษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ และคา่น า้หนกัตามระดบัคณุภาพของอาจารย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 



ตัวบงชีท้ี่ ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั จ าเป็นต้องมีการบริหารและ
พฒันาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทัง้ในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้  และการใช้สื่อการ
สอนท่ีทนัสมยั รวมทัง้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรูและข้อมลูจากความคิดเห็น
ของผู้ เรียน นอกจากนัน้ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคณุภาพสอดคล้องกับ  พันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบนั 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ทัง้ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล

และมีแผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด 
๓. มีสวสัดิการเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลงัใจให้คณาจารย์และบคุลากร

สายสนบัสนนุสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุน าความรู้และทกัษะท่ีได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง 

๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ และดแูลควบคมุให้
คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุถือปฏิบตัิ 

๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนนุ 

๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสายสนบัสนนุ 
หมายเหตุ 
 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๓ เช่น ผลการประเมินหรือผลการ
ส ารวจความพงึพอใจของคณาจารย์และบคุลากร ด้านสวสัดิการ การเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี และการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ หรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์อื่นๆท่ีเช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึน้ 
 

๗๐ 



เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๓ – ๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ – ๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๑ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๔.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ (สบช.) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ :    สถาบนัพงึสง่เสริมให้คณาจารย์สร้างและพฒันาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพให้
มี คณุภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัคณุภาพของสถาบนัและความเป็นเลิศทางวิชาการ  การส่งเสริมให้ 
คณาจารย์ได้เสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ จนได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือ 
นานาชาติ จะเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานท่ีมีคณุภาพและเป็นเกียรติภมิูต่อตนเอง  สถาบนั 
และ ประเทศชาติ  
เกณฑ์การประเมนิ : 

  ก าหนดให้ ร้อยละ  ๕  เทา่กบัคะแนนเตม็  ๕ 
สูตรการค านวณ 
 
อาจารย์ประจ าท่ีได้รับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

X ๑๐๐ 
อาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 
ข้อมูลอ้างองิ :  ข้อมลูพืน้ฐานและเอกสารหลกัฐานอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้อาจารย์ประจ าให้นบั
รวมนกัวิจยัและการนบัส าหรับวิทยาลยัในสถาบนัพระบรมราชชนก  ไม่นบัซ า้หากได้รับหลายรางวลั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒ 



ตัวบงชีท้ี่ ๒.๕  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปัจจยัน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอดุมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของนกัศกึษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบนั หอพกันกัศกึษา ห้องเรียน สถานท่ีออกก าลงักาย 
บริการอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้นกัศกึษามีเคร่ืองค์อมพิวเตอร์ใช้ในอตัราไม่สงูกว่า  ๘   FTES  ต่อ

เคร่ือง 
๒. มีบริการห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้อื่น  ๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งาน

แก่นกัศกึษาทกุปีการศกึษา 
๓. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศกึษาอยา่งน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต 
๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่น  ๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
๕. มีระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง

ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ  โดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๖. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทกุข้อไม่ต ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕   
๗. มีการน าผลการประเมินคณุภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาการจดับริการด้านกายภาพท่ี

สนองความต้องการของผู้ รับบริการ 
หมายเหตุ 
      ๑. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ ให้นบัรวม notebook และ mobile service ตา่งๆ ของนกัศกึษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ wifi กบัสถาบนัด้วย 
      ๒. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแตล่ะระดบัการศกึษารวมเข้าด้วยกนั  โดยไม่ต้องเทียบเป็น 
FTES ของระดบัปริญญาตรี 

๗๓ 



เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ – ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ – ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 



ตัวบงชีท้ี่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ กระบวนการจัดการเ รียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ่ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั  มีการจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น  โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล
สถาบนั หรือชมุชนภายนอก  มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศกึษา
ซึง่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของนกัศกึษา เช่น การ
เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบตัิ ในห้องปฏิบตัิการ  รวมทัง้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจดัสมัมนา จดั
ประชมุเชิงปฏิบตัิการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Internet)  และมี
ห้องสมดุและระบบสืบค้นข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพียงพอส าหรับการศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัทกุ

หลกัสตูร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม

(ถ้ามี )  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

๓. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบตัิทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั 

๔. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเขามา
มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร 

๕. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาคการศกึษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๗. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทกุรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

๗๕ 



หมายเหตุ 
       ๑. มหาวิทยาลยัหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อคณุภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาคการศกึษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอน
ในชัน้เรียนหรือในห้องปฏิบตัิการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศกึษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
       ๒. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบนัท่ีได้พฒันาขึน้  และน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการสอน 
                กรณีหลกัสตูรท่ีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจดัท ารายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศกึษาด้วย 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ 



ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน (สบช.) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  ผลลพัธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องด าเนินการจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดั
ของผู้ เรียนดังนัน้สถาบันจึงควรจัดท ากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิผลท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา   

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑) ทกุรายวิชามีการพฒันารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ /

หรือแหล่งฝึกหรือตามท่ีแสดงไว้ใน มคอ. ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลการ
ส ารวจความเห็นผู้ใช้บณัฑิต ฯ 

๒) ทกุรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทกุหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ(ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ)  
๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนท่ีมีความสอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง 

วตัถปุระสงค์กิจกรรมการสอน การวดัและประเมินผล   
๔) ทกุรายวิชามีผงัการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ. ๓ หรือ มคอ. ๔ และ Test Blueprint  ในชัว่โมงแรก

ของการเรียนการสอน   
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในทุก

รายวิชา 
๗) ทกุรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยมีการวิเคราะห์ความเท่ียงตรง  ความยากง่าย และค่า

อ านาจจ าแนกของข้อสอบทัง้รายข้อค าถามและรายตวัเลือก    
๘) มีการบรูณาการการเรียนการสอนรายวิชากบัการวิจยัหรือการบริการวิชาการหรือการท านบุ ารุง

ศิลปะวฒัน- 
ธรรมหรือการจดัการความรู้หรือการพัฒนานกัศกึษา อย่างน้อยร้อยละ  ๑๐  ของรายวิชาชีพ (ในกรณีท่ีมี
การบรูณาการในรายวิชาอื่นๆให้นบัรวมทัง้ตวัตัง้และตวัหาร)   

๙) ทกุรายวิชามีการทวนสอบการด าเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนทกุรายวิชาในภาพรวม 

 
 
 

๗๗ 



เกณฑ์การประเมนิ  : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๗ ข้อ  
มีการด าเนินการ 

๘ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
ครบทกุข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๘ 



ตัวบงชีท้ี่ ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑติ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ คณุลกัษณะของบัณฑิต หมายถึง คณุสมบัติท่ีพึงประสงค์ซึ่งผู้ ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย  ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลกัสตูร  และคณุลกัษณะของบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตคณุลกัษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติมี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม   ด้านความรู้   ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ   ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่วนคุณลกัษณะบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้
บณัฑิต อาจมีความแตกตา่งกนัตามลกัษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้   และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิแห่งชาติ หรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผู้
ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน การก้าวทนัวิทยาการ   ความสามารถในการประยกุต์ความรู้กบัการปฏิบตัิงานจริง   ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา หรือผู้ส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั ควรมีคณุลกัษณะ
เพ่ิมเติมด้านความเป็นนกัวิชาการ การเป็นผู้ น าทางความคิด   โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์และการน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
๑. มีการส ารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตอย่าง

น้อยส าหรับทกุหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ทกุรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศกึษาของหลกัสตูร 
๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การวดัผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

๓. มีการสง่เสริมสนบัสนนุทรัพยากรทัง้ด้านบคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขาร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แกน่กัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา
ท่ีจดัโดยสถาบนั 

๗๙ 



เกณฑ์การประเมนิ เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ    
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 



ตัวบ่งชีท้ี่   ๒.๗.๑  บัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี      
(สมศ. ๑) 
ค าอธิบาย  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศกึษาในหลกัสตุรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาในสาขานัน้ๆ ท่ีได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันท่ี
ส าเร็จการศกึษา เม่ือเทียบกบับณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษานัน้ 

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสจุริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจ าเพ่ือเลีย้งชีพตนเองได้ โดยการนบัจ านวนผู้ มีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นบัเฉพาะผู้ ท่ีเปลี่ยนงานใหม่หลงัส าเร็จการศกึษาเท่านัน้ 
วธีิการค านวณ 
 

 
จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี x  

๑๐๐ จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทัง้หมด 
หมายเหตุ 
 ไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศกึษาหรือกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว และผู้ ท่ี
ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษา (หกัออกทัง้ตวัตัง้และตวัหาร) 
เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
  ข้อมลูจากการส ารวจต้องมีความเป็นตวัแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้ในเชิงปริมาษ (อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐) และในเชิงคณุลกัษณะ (ครอบคลมุทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจไม่ถึง
ร้อยละ ๘๐ ของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา ให้มีการติดตามซ า้และรายงานผลท่ีติดตามซ า้เปรียบเทียบกบั
ผลท่ีเก็บได้ในครัง้แรก โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบขุ้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

๑. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีได้งานท า 
๔. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาประกอบอาชีพอิสระ 
๕. จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศกึษา 
๖. จ านวนบณัฑิตท่ีศกึษาตอ่ 
๗. เงินเดือน/ รายได้ตอ่เดือน  ของผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

๘๑ 



ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๗.๒  คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ (สมศ. ๒)   
ค าอธิบาย   
  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   (TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คณุลกัษณะของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษาแห่งชาติท่ี สกอ.ระบ ุโดย
เป็นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม  ๒) ด้านความรู้  ๓) ด้านทกัษะทางปัญญา   ๔) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ  และ ๕)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้ TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 
  กรณีท่ีเป็นวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทัง้ ๕ ด้าน 
ต้องท าการประเมินครบทกุด้าน 
วธีิการค านวณ  

 

 
ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต  

 
จ านวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     
       ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนการประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ ๕) 
ข้อมูลที่ต้องการ  

๑. ข้อมลูท่ีแสดงถงึคณุภาพบณัฑิตในด้านตา่งๆ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษาแห่งชาติ โดย
สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.) ด าเนินการรวบรวมข้อมลู  

๒. ข้อมลูท่ีแสดงถึงคณุภาพบณัฑิตจากสถานประกอบการผู้ ใช้บณัฑิต หรือสถาบนัท่ีรับบณัฑิตเข้า
ศกึษาตอ่ 

๓. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศกึษา ระดบัอดุมศกึษา (CHE QA Online System) โดยส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) 

 
 

๘๒ 



ตัวบ่งชีท้ี่  ๒.๗.๓  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. ๓) 
ค าอธิบาย    
  ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคญัของ
คณุภาพของผู้ส าเร็จการศกึษาประดบัปริญญาโทท่ีแสดงถงึความเป็นผู้น าทางความคิดความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์การน าเสนอผลงาน มีทกัษะและภมิูปัญญาในฐานะนกัวิชาการและนกัวิชาชีพชัน้สงู 
   ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถงึ บทความวิจยัของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ี
ตีพิมพ์ หรือศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่  

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ในระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูท่ีก าหนด รวมถึงบทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
(Full paper) ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์และสามารถน ามานบัได้มีเฉพาะ Article 
หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านัน้ ส่วนบทความท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ
วิชาการนัน้สามารถน ามานบัได้เฉพาะท่ีเป็นบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์  (Full Paper) เท่านัน้ 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ 
ดนตรี ท่ีเป็นผลงานวิชาการ(นอกเหนือจากงานวิจยั) สูส่าธารณะและ/หรือกลุม่เป้าหมาย โดยมีการจดัการ
การน าเสนอในระดบัชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับ
การสนบัสนนุจากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคณุคา่ของผลงานในการเผยแพร่ เช่น 
 -  มีคณะกรรมการผู้ พิจารณากลัน่กรองคณุภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
ศิลปินระดบัชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิ และนกัวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
 -  การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีเป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการ 
วธีิการค านวณ 

 

ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 

๘๓ 



เกณฑ์การประเมนิ 
 ก าหนดระดบัคณุภาพบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ ดงันี ้
 
ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวจิยั 

๐.๑๒๕ - บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ
วิชาการระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้จาก
นอกสถาบนัของเจ้าของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดบัชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI หรือ บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานัน้ๆ จากตา่งประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้จากตา่งประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ี ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเผยแพร่ใน Web Site ของส านกังานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นัน้นอกเหนือ
ฐานข้อมลู ISI หรือบทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาเผยแพร่ใน Web Site ของส านกังานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI 

 
 

๘๔ 



เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุม่สาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
๑. จ านวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดบัชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศกึษา พร้อมช่ือ
เจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ
วิชาการท่ีตีพิมพ์ คา่น า้หนกัของบทความวิจยั 
แตล่ะชิน้  

๒. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติพร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือ
องค์กร พร้อมทัง้จังหวดั ประเทศท่ีเผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลกัฐาน  ค่าน า้หนกัของการ
เผยแพร่ผลงานแตล่ะชิน้   

๓. จ านวนและรายช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด  
 
หมายเหตุ  แหล่งเผยแพร่และรายช่ือวารสารท่ีได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๗.๔   ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบ
มาตรฐานผ่านในครัง้แรก (สบช.) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  ผลลพัธ์   
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  เปรียบเทียบจ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน กับจ านวนบัณฑิต
ทัง้หมดท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ  
  บัณฑติที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาในกลุ่มสาขาวิชาท่ีต้อง
สอบใบประกอบวิชาชีพ และสมคัรสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา โดยให้นบัได้ทัง้บณัฑิตภาค
ปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ   
  บัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  หมายถึง บัณฑิตท่ีสามารถสอบผ่านและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีส าเร็จการศกึษา ตามเกณฑ์สภาหรือสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับว่ามี

มาตรฐานเป็นผู้ก าหนด ทัง้นีส้ าหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีมีกระบวนการสอบหลายขัน้ตอน จะนับ
ผลเม่ือสิน้สดุครบถ้วนตามกระบวนการสดุท้ายของการสอบเท่านัน้ 
วธีิการนับ 
  นบัเฉพาะบณัฑิตส าเร็จการศกึษาท่ีเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ ๓  ปีท่ีผ่านมาในสาขาวิชาท่ีมีการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ  
   ในสาขาวิชาท่ีไม่มีการสอบเพ่ือขึน้ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ให้ใช้ exit exam  
สูตรการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

 ผลรวมของจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ/ข้อสอบมาตรฐานในครัง้
แรกของการสอบ  ๓ ปีย้อนหลงั   X ๑๐๐ 

 ผลรวมของจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีเข้าสอบเป็นครัง้แรกทัง้หมด ๓ ปีย้อนหลงั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน    
ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ร้อยละ  ๗๕  เท่ากบัคะแนนเตม็  ๕ 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
 ข้อมูลได้จากการบันทึกผลการสอบจากสภา/สมาคมวิชาชีพ ทัง้นีส้ถาบันอุดมศึกษาควรมีการ
จดัเก็บข้อมลูผลการสอบดงักลา่วไว้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนบริหารการศกึษา และเพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องของผลการสอบกบัสภา/สมาคมวิชาชีพด้วย โดยข้อมลูท่ีต้องจดัเก็บมีดงันี ้
 ๑. จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาทัง้หมด ในปีการศกึษานัน้ 
 ๒. จ านวนบณัฑิตท่ีเข้าสอบเพ่ือขึน้ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเป็นครัง้แรก ในปีการศกึษานัน้ 

๘๖ 



๓. จ านวนบณัฑิตท่ีสอบเป็นครัง้แรกหลงัส าเร็จการศกึษา และสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาวิชาชีพ
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ในปีการศกึษานัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 



ตัวบงชีท้ี่ ๒.๘  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ จัดให้ กับ
นักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นปัจจัย
ส าคญัของคณุภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ รวมทัง้ความคาดหวงัของผู้ ใช้บณัฑิตและสงัคม ดงันัน้ สถาบนัจึง
ควรมีการวดัระดบัความส าเร็จของการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมท่ีสถาบนัจดัให้กบันกัศกึษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศกึษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้ เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีต้องการ

สง่เสริมตามข้อ ๑ ไปยงัผู้บริหาร คณาจารย์ นกัศกึษาและผู้ เก่ียวข้องทราบอย่างทัว่ถงึทัง้สถาบนั 
๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดใน

ข้อ  ๑ โดยระบตุวับง่ชีแ้ละเป้าหมายวดัความส าเร็จท่ีชดัเจน 
๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษาตามตวับ่งชี ้

และเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลเุป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตวับง่ชี ้
๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคณุ

ด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติ 
หมายเหตุ 
       ๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคณุธรรม  จริยธรรม  หากด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลยั ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ และมีผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน้หรือ
เข้าร่วมการคดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตัง้แต ่๓ สถาบนัขึน้ไป) 
 ๒. หน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่า
ขึน้ไป (เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดบัชาติทัง้ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอตุสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)  
 
  

๘๘ 



เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ    
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๙ 



องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หลักการ 

การด าเนินงานด้านกิจการนกัศกึษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบนัอดุมศกึษาสนบัสนนุส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัิพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึน้ตามหลักสตูร
กิจกรรมการพัฒนานกัศกึษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่นกัศกึษาและศิษย์เก่าซึ่ง
สถาบนัจดัขึน้ให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อนกัศกึษาและศิษย์เก่า และ (๒) 
การจดักิจกรรมนกัศกึษาท่ีด าเนินการโดยองค์กรนกัศกึษาซึง่ได้รับการสนบัสนนุส่งเสริมจากสถาบนั ทัง้นี ้
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ได้แก ่คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง  

๑. พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๒. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบบัท่ี  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๓. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 
๔. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๕. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๖. กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๗. มาตรฐานกิจการนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๘. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศกึษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 

๙๐ 



ตัวบงชีท้ี่ ๓.๑  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี ้(๑) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทัง้ด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต (๒) การบริการด้านข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษาและศิษย์เก่า เช่น 
ทนุกู้ ยืมการศกึษา  แหล่งทนุการศกึษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งข้อมลูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อมลูข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (๓) การจัด
โครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศกึษาและศิษย์เก่าในรูปแบบตา่ง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีการจดับริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกัศกึษา 
๒. มีการจดับริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษา 
๓. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศกึษา 
๔. มีการจดับริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 
๕. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
๖. มีผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต ่ากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเตม็ ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จดับริการท่ีสนองความต้องการของนกัศกึษา 
หมายเหตุ 
      ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ และ ข้อ ๕ โดย
อนโุลม 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 

๙๑ 



ตัวบงชีท้ี่ ๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนกัศกึษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีด าเนินการทัง้โดยสถาบนัและ
โดยองค์กรนกัศกึษาเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เขาร่วมจะมีโอกาสได้รับการพฒันาสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย  
และคณุธรรมจริยธรรมสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คณุธรรม  
จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทกัษะทางปัญญา (๔) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภาหรือองค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติทกุด้าน 
๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคณุภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา 
๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี

ด าเนินการโดยนกัศกึษาอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับ
ระดบับณัฑิตศกึษา จากกิจกรรมตอ่ไปนี ้

 - กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสริมสขุภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม 
๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคณุภาพภายในสถาบนัและระหว่าง

สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 
๖. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศกึษา 

 
 

๙๒ 



เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๓ - ๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 



องค์ประกอบที่ ๔  การวจิยั 
หลักการ 

สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแห่งอาจมีจดุเน้นในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนัขึน้กบัสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแตล่ะสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทกุสถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นต้องมีพนัธกิจนีเ้ป็นสว่นหนึง่
ของพนัธกิจสถาบนั ดงันัน้ จงึต้องมีระบบและกลไกควบคมุให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจด้านนีอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและคณุภาพตามจดุเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบนั เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ี
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ ๓  
ประการ คือ ๑) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน   ๒) คณาจารย์มีสว่นร่วมในการวิจยัอย่างเข้มแข็ง โดยบรูณาการงานวิจยั
กบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบนั และ ๓) ผลงานวิจยัมีคณุภาพ มีประโยชน์ 
สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกวางขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง  

๑. กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบบัท่ี ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ . ศ. ๒๕๕๓ 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
๕. นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) ส านกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ 
๖. แนวทางปฏิบตัิจรรยาบรรณนกัวิจยั  พ.ศ. ๒๕๔๑ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 



ตัวบงชีท้ี่ ๔.๑  ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบงชี ้  สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการบริหารจดัการงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคณุภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกสง่เสริมสนบัสนนุครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ทัง้การสนบัสนุนด้านการจดัหาแหล่งทนุวิจยัและการจัดสรรทุนวิจยั การส่งเสริม
และพฒันาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนบัสนนุทรัพยากรท่ีจ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป 
      ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจยัของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

๒. มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการจดัการเรียนการสอน 
๓. มีการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจยัแก่อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
๔. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพ่ือเป็นทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
๕. มีการสนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอย่าง

น้อยในประเดน็ตอ่ไปนี ้
 - ห้องปฏิบตัิการวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ หรือศนูย์เคร่ืองมือ หรือศนูย์ให้ค าปรึกษา

และสนบัสนนุการวิจยัฯ 
 - ห้องสมดุหรือแหลง่ค้นคว้าข้อมลูสนบัสนนุการวิจยัฯ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการวิจยั 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดง
งานสร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคนัตกุะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทกุประเดน็ 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบนั 
 

 

๙๕ 



เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
๘. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพืน้ฐานภมิูปัญญาท้องถ่ิน หรือ

จากสภาพปัญหาของสงัคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสงัคม และด าเนินการตามระบบ

ท่ีก าหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค ๒) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ – ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ – ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖  ข้อ 

มีการด าเนินการครบ ๗ 
ข้อตามเกณฑ์ทัว่ไปและ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเตมิเฉพาะ
กลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๙๖ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๑.๑  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (สมศ ๕) 
ค าอธิบาย   
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งท่ีส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมี
คณุภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์และจ านวน
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า   

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูท่ีก าหนด รวมถึงบทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
      บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านัน้ ส่วนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการนัน้สามารถน ามานบัได้เฉพาะท่ีเป็น บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) เท่านัน้ 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
จดัการแสดง (Performance) ซึง่เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และ
การแสดงท่ีเป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
จดัการน าเสนอในระดบัชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับ
การสนบัสนนุจากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคณุคา่ของผลงานในการเผยแพร่ เช่น 
 -  มีคณะกรรมการผู้ พิจารณากลัน่กรองคณุภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
ศิลปินระดบัชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิ และนกัวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
 -  การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีเป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

๙๗ 



เกณฑ์การประเมนิ 
 ก าหนดระดบัคณุภาพงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ ดงันี ้
 
ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวจิยั 

๐.๑๒๕ - บทความวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคณุวฒุิระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จากนอกสถาบนัเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้จากนอกสถาบันของเจ้าของ
บทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดบัชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลู TCI หรือ บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชมุ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคณุวฒุิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จาก
ตา่งประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้
จากตา่งประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏ
อยู่ในบญัชีรายช่ือวารสารระดบัชาติท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเผยแพร่
ใน Web Site ของส านกังานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นัน้นอกเหนือฐานข้อมลู 
ISI หรือบทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ท่ีมี
ช่ือปรากฏอยู่ในบญัชีรายช่ือวารสารระดบันานาชาติท่ี ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเผยแพร่ใน Web Site ของส านกังานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI 

 
 

๙๘ 



วธีิการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน า้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x ๑๐๐ 

 อาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากบั ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดงันี ้

กลุ่มสาขาวชิา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

๑. จ านวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทัง้หมด ของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจยัประจ า ทัง้ท่ีปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ (พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือ
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปีปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง 
จนถงึปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศกึษาท่ีประเมิน ทัง้นีใ้ห้ระบคุา่น า้หนกัของแตล่ะบทความวิจยัด้วย  

๒. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติทัง้หมดของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ทัง้ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ี
เผยแพร่ ช่ือสถานท่ี จงัหวดัหรือประเทศท่ีเผยแพร่) และระบรูุปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลกัฐาน โดย
รายงานในแตล่ะปีปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลงั จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศกึษาท่ีประเมิน ทัง้นี ้
ให้ระบคุา่น า้หนกัของแตล่ะผลงานสร้างสรรค์ด้วย  
 ๓. จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมดในแต่ละปีการศกึษา โดยนบัรวมอาจารย์และ
นกัวิจัยประจ าทัง้ท่ีปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ ทัง้นีใ้ห้รายงานย้อนหลงัสามปี จนถึงปีการศึกษาท่ี
ประเมิน  
 
หมายเหตุ  แหล่งเผยแพร่และรายช่ือวารสารท่ีได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
 
 

๙๙ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒   ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  การบริหารจดัการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นกัศกึษา วงการวิชาการ หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชมุชนเป้าหมายท่ีจะน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรับทุกสถาบนัอดุมศกึษา ดงันัน้ สถาบนัต้อง
จดัระบบส่งเสริมสนบัสนนุให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกบัผู้ใช้แตล่ะกลุม่ โดยสิ่งท่ีเผยแพร่ต้องมีคณุภาพเช่ือถือได้และ
รวดเร็วทนัเหตกุารณ์ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนทัว่ไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

๓. มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ  ๒  สู่
สาธารณชนและผู้ เก่ียวข้อง 

๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมนิ : 
เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 

๑๐๐ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒.๑ งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์(สมศ. ๖) 
ค าอธิบาย  
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งท่ีส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรร ค์ท่ีมี
คณุภาพและมีประโยชน์สูก่ารน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวตัถุประสงค์ท่ีระบไุว้ในโครงการวิจัย
และรายงานการวิจยัโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของอาจารย์ประจ าและ
นกัวิจยัประจ า  
 การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย  เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน
โครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมกบักลุม่เป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอย่างชดัเจนถงึการน าไปใช้  จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
ตามวตัถปุระสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 การน าไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์  จะต้องปรากฏชดัตามท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของ
โครงการสร้างสรรค์ ซึง่ได้น าเสนอรายงานขัน้ตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงาน
อย่างเป็นระบบ สามารถน าผลงานและรายงานการด าเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวตัถปุระสงค์ 
และได้น าเสนอผลการน าไปใช้จากผู้ เก่ียวข้อง เช่น สถาบนัศิลปะ เป็นต้น 
วธีิการค านวณ  
 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
x 

๑๐
๐  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุม่สาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
 ๑. จ านวนและรายช่ืองานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า ซึ่งเป็นผลงานวิจัยท่ีเสร็จสิน้ในปีใดปีหนึ่งในรอบ ๓ ปี โดยนับรวมผลงานท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ของอาจารย์และนกัวิจยัประจ าทัง้ท่ีปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ี
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติท่ีเก่ียวข้อง โดย

๑๐๑ 



รายงานย้อนหลงั ๓ ปี จนถงึปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศกึษาท่ีประเมิน ทัง้นีใ้ห้แสดงข้อมลูท่ีระบรุายละเอียดการ
ใช้ประโยชน์ท่ีชดัเจนด้วย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
 - ข้อมลูท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อนัเป็นผลจากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
 - ข้อมลูท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย กฎหมาย มาตรการ ท่ีเป็น
ผลมาจากงานวิจยันโยบายไปใช้ 
 - ข้อมลูท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
การพฒันาสาธารณะไปใช้ 
 ๒. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นกัวิจยัประจ าท่ีลาศกึษาตอ่ ทัง้นีใ้ห้รายงานย้อนหลงั ๓ ปี จนถงึปีการศกึษาท่ีประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒.๒  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(สมศ ๗) 
ค าอธิบาย  
 ผลงานวิชาการท่ีมีคณุภาพ สะท้อนถงึสมรรถนะในการศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจยั 
การปฏิบตัิจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพฒันางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพ
การจดัการศกึษา และเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมนิ 
 ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

๐.๒๕ - บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ  
๐.๕๐ - บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ 
๐.๗๕ - ต าราหรือหนงัสือท่ีมีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
๑.๐๐ - ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสงูมี
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจอา่นตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วธีิการค านวณ  
 ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคณุภาพ 

x ๑๐๐ 
 อาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด ๓ ปีย้อนหลงั 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บญัญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุม่สาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
 ๑. จ านวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ท่ีมีระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจ า รายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทัง้ท่ีปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ีผลงานแล้วเสร็จ ปีท่ีได้รับการรับรองคณุภาพจากหน่วยงาน ท่ีเช่ือถือได้ ช่ือ
หน่วยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่าน า้หนักของผลงาน
วิชาการแตล่ะชิน้ โดยรายงานย้อนหลงั ๓ ปี จนถงึปีปฏิทินท่ีตรงกบั 
ปีการศกึษาท่ีประเมิน 
 ๒.จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดในแตล่ะปีการศกึษา  โดยนบัรวมอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่ ทัง้นีใ้ห้
รายงานย้อนหลงั ๓ ปี จนถงึปีการศกึษาท่ีประเมิน 

๑๐๓ 



หมายเหตุ  รายช่ือวารสารท่ีได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๔ 



ตัวบ่งชีท้ี่  ๔.๓  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวจิยั  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจยัน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบนัอดุมศกึษา คือ เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาจึงต้องจดัสรร
เงินจากภายในสถาบนัและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบนัเพ่ือสนบัสนนุการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจดุเน้นของสถาบนั   นอกจากนัน้เงินทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
สถาบนัได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชีท่ี้ส าคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพด้านการวิจยัของสถาบนั 
โดยเฉพาะสถาบนัท่ีอยู่ในกลุม่ท่ีเน้นการวิจยั 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าเป็นคะแนน
ระหวา่ง ๐ – ๕ 

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จ าแนกเป็น ๓ กลุม่สาขาวิชา 
๑.๑ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ๖๐,๐๐๐ บาทขึน้ไปตอ่คน 
๑.๒ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ๕๐,๐๐๐ บาทขึน้ไปตอ่คน 
๑.๓ กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ๒๕,๐๐๐ บาทขึน้ไปตอ่คน 
๒. เกณฑ์ประเมนิเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง จ าแนกเป็น ๓ กลุม่สาขาวิชา 
๒.๑ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึน้ไปตอ่คน 
๒.๒ กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ = ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึน้ไปตอ่คน 
 

๑๐๕ 



๒.๓ กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ = ๗๕,๐๐๐ บาทขึน้ไปตอ่คน 
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัฯ =        
 

 
๒. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนท่ีได้ = 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวชิาและระดับสถาบัน 

๑. คะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชา = คา่เฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทกุกลุม่สาขาวิชาในคณะวิชา 
๒. คะแนนท่ีได้ในระดบัสถาบนั = คา่เฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทกุคณะวิชาในสถาบนั 

หมายเหตุ : 
๑. จ านวนอาจารย์และนกัวิจยัประจ าให้นบัตามปีการศกึษาและนบัเฉพาะท่ีปฏิบตัิงานจริง  ไม่นบั

รวมผู้ลาศกึษาตอ่ 
๒. ให้นบัจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสญัญารับทนุในปีการศกึษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

นัน้ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
๓. กรณีท่ีมีหลกัฐานการแบง่สดัสว่นเงินสนบัสนนุการวิจยั  ซึง่อาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทนุหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนจ านวนเงินตามหลักฐานท่ี
ปรากฏ  กรณีไม่มีหลกัฐานให้แบง่เงินตามสดัสว่นผู้ ร่วมวิจยัของแตล่ะสถาบนั 

๔. การนบัจ านวนเงินสนบัสนนุโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีได้ลงนามใน
สญัญารับทนุโดยอาจารย์หรือนกัวิจยั  แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบคุคลสายสนบัสนนุท่ี
ไม่ใช่นกัวิจยัเป็นผู้ด าเนินการ 
 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก         x ๕ 

     จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯที่ก  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ 
 

๑๐๖ 



องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและในด้านท่ี
สถาบนัมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชมุชน และสงัคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนญุาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จดัประชมุหรือ
สมัมนาวิชาการ ท างานวิจยัเพ่ือตอบค าถามตา่งๆ หรือเพื่อชีแ้นะสงัคม การให้บริการทางวิชาการนอกจาก
เป็นการท าประโยชน์ให้สงัคมแล้ว สถาบนัยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะน ามาสูก่ารพฒันาหลกัสตูร มีการบรูณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึง่เป็นแหล่งงานของนกัศกึษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบนัจากการให้บริการทางวิชาการ
ด้วย 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส า นกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๗ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๑   ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอย่างหนึ่งของสถาบนัอดุมศกึษา 
สถาบนัพึงก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจดัโครงสร้าง
สถาบนัเพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนระบบดงักล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การจดัการเรียนการสอนและการวิจยั และสามารถบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน
การสอนและการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
๒. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 
๓. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน

การสอนและการวิจยั 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน

การสอนและการวิจยั 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๔ ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบรูณาการตามเกณฑ์ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๑.๑  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวจิยั (สมศ.๘) 
ค าอธิบาย   
 การให้บริการวชิาการ หมายถงึ การท่ีสถาบนัการศึกษาซึง่อยู่ในฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชมุชนหรือ
สงัคม หรือเป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาชมุชนในด้านวิชาการหรือ
การพฒันาความรู้ ตลอดจนความเข้มแขง็ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริหการ
ท่ีมีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณา
การเข้ากบัการเรียนการสอนหรือการวิจยั อาทิ บทความ ต ารา หนงัสือ รายวิชาหรือหลกัสตูร เป็นต้น 
ประเดน็การพจิารณา 

๑. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้กบัการเรียนการสอนต่อจ านวนโครงการบริการ
วิชาการทัง้หมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๐ 

๒. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้กบัการวิจยัต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทัง้หมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๐  

๓. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อ
จ านวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๔. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อ
จ านวนโครงการบริการวิชาการทัง้หมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕ 

๕. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือต าราต่อจ านวน
โครงการบริการวิชาการทัง้หมดไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบตัิได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิาณา  
 ๑. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีแสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพฒันา
เป็นหนงัสือ ต ารา หรืองานวิจยั ขยายผลน าไปสูก่ารปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสูก่ารเปิดรายวิชาใหม่ 
 

๑๐๙ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๒   กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ ๕.๒) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสนอง
ความต้องการและเป็นท่ีพึง่ของชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สงัคมได้อย่างมีคณุภาพตาม
ศกัยภาพและความพร้อมตามจดุเน้นของสถาบนั พิจารณาได้จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (๒) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัน้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการส ารวจความต้องการของชมุชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวิชาการตามจดุเน้นของสถาบนั 

๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการตอ่สงัคม 
๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
๕. มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบนัและเผยแพร่สูส่าธารณชน 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๐ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๒.๑  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
(สมศ. ๙) 
ค าอธิบาย  
 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี
สถาบนัจดัขึน้เพื่อพฒันาชมุชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง
ไปในทางท่ีดีขึน้แก่ชมุชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ท าให้ชมุชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พึง่พาตนเองได้ตามศกัยภาพของตน 
ประเดน็การพจิารณา 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองค์กร 
๒. บรรลเุป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. ชมุชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 
๔. ชมุชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอตัลกัษณ์ 

และวฒันธรรมของชมุชนหรือองค์กร 
๕. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคณุคา่ตอ่สงัคม หรือชมุชน/องค์กรมีความเข้มแขง็ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏิบตัิได้ 
๑ ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 
๒ ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 
๔ ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิาณา  

๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ  
๓. ข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของ  

ชุมชนหรือองค์กรได้ เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง และพัฒนาตามอ ัตล ักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  
 ๔.  ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรท่ี
สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม  
 
 

๑๑๑ 



องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักการ  
 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหนึง่ของสถาบนัอดุมศกึษาดงันัน้ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คณุภาพ โดยอาจมีจดุเน้นเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมีการบรู
ณาการเข้ากบัพนัธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทัง้มีการจดักิจกรรมท่ีฟืน้ฟู อนรัุกษ์ สืบสาน
พฒันา เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค์ สง่เสริมภมิูปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์
ความรู้ท่ีดีขึน้ 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๒ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจดัการงาน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทัง้การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูสืบสาน เผยแพร่วฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ินตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศกึษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมตอ่สาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา 
๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัชาติ 
 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบตั ิ

๑ ข้อ 
มีการปฏิบตัิ  

๒ ข้อ 
มีการปฏิบตัิ  

๓ ข้อ 
มีการปฏิบตัิ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑.๑  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐) 
ค าอธิบาย 
 การส่งเสริมและสนับสนุน  หมายถงึ การให้ความส าคญัและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมให้ดีมีคณุภาพอย่างสมบูรณ์ขึน้ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ อาคารสถานท่ี 
บคุลากร ความรู้ โอกาสและก าลงัใจ เพ่ือให้บรรลผุลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได้
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะด าเนินการได้อย่างตอ่เน่ือง มัน่คงและยัง่ยืน  

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้ คน 
สภาพแวดล้อม และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส าคญัของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาสง่เสริมการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ  
 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนษุย์ท่ีมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เร่ือง
ความคิด ความเช่ือ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิ ถีชีวิตและสงัคม 
รวมทัง้ผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วฒันธรรมมีลกัษณะเฉพาะและมีลกัษณะ
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง 
วฒันธรรมท่ีแสดงความเป็นอดุมศกึษาท่ีถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสงัคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา 
ความรู้ ความคิด ทศันคติ และจิตใจ การมีน า้ใจเสียสละ และการมีสว่นร่วมกบัสงัคม สามารถเป็นผู้น าท่ีดี
และเป็นท่ีพึ่งของสังคม มีวฒันธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลยัท่ีน่าศรัทธาเป็นท่ียอมรับ มีบทบาทต่อการ
ปกป้องวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย และพฒันาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวฒันธรรมสากลได้
เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
ประเดน็การพจิารณา  

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)  
๒. บรรลเุป้าหมายตามแผนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม 
๔. ได้รับการยกย่องระดบัชาติ 
๕. ได้รับการยกย่องระดบันานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบตัิได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๕ ข้อ 

๑๑๔ 



ข้อมูลที่ประกอบการพจิารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม  
 ๒.  โครงการหรือกิจกรรมท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทัง้ตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายความส าเร็จ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
๔. หลกัฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมลูของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 

ขัน้ตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมลู การสุ่มตวัอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วี
การวิเคราะห์ผล เป็นต้น  

๕. รายงาน รางวลัท่ีได้รับการประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง ระดบัชาติ และนานาชาติ จากสาถบนั
หรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑.๒  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑) 
ค าอธิบาย 
 การพัฒนาสุนทรียภาพ  หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนท่ีเป็นระบบเก่ียวกับ
ความงามทางศิลปะและวฒันธรรม ท่ีมีผลกระทบตอ่บคุคล สถาบนั สภาพแวดล้อม และสงัคมในแนวทาง
ท่ีดีขึน้ โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่
ต้องไม่เป็นการท าลายคณุค่าทางสนุทรีย์ของศิลปะและวฒันธรรมเดิม การพฒันาเชิงวฒันธรรมสามารถ
สร้างวฒันธรรมใหม่ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีนวตักรรใหม่ ทัง้ทาง
เทคโนโลยี ระบบสงัคม และความนิยม เพ่ือให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสนัติสขุ 

สุนทรียะทางศิลปะและวฒันธรรม หมายถงึ คณุคา่ทางความงามของศิลปะและวฒันธรรม ท่ี
สง่ผลตอ่การรับรู้และความรู้สกึ สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสขุ มีรสนิยม กอ่ให้เกิดวิถีชีวิตมนษุย์ ท่ี
งดงาม สามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีเข้าใจและผกูพนั ตลอดจนการรับรู้ถงึคณุคา่ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวฒันธรรมเชิงประวตัิศาสตร์เพ่ือการด ารงรักษ์สืบตอ่ไป 
ประเดน็การพจิารณา 

๑. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในสถาบนัท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ีดี 
๒. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแตง่อย่างมีคณุคา่ทางสนุทรีย์  
๓. ปรับแตง่และรักษาภมิูทศัน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
๔. มีพืน้ท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอือ้และสง่เสริมตอ่การจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  
๕. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนกัศกึษาทัง้องค์กร ไม่ต ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบตัิได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 
๒ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

๑. หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพฒันาสนุทรียภาพด้านศิลปะและ 
วฒันธรรม ท่ีสถาบนัด าเนินการในแตล่ะปีการศกึษา  

๒. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้  

๑๑๖ 



๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วฒันธรรม   

๔. หลกัฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึง่ข้อมลูของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 
ขัน้ตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมลู การสุ่มตวัอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕.  ข้อมลูเชิงประจกัษ์ท่ีปรากฏในประเดน็การพิจารณาในข้อ ๒ และข้อ ๓ 
 
 

๑๑๗ 



องค์ประกอบที่ ๗   การบริหารและการจดัการ 
หลักการ 
 สถาบนัอดุมศกึษาต้องให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีใน
การก ากบัดแูลการท างานของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องบริหารจดัการด้านต่างๆ 
ให้มีคณุภาพ เช่น ทรัพยากรบคุคล ระบบฐานข้อมลู การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากรทัง้หมด ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๕. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
๖. เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบนัท่ีเป็นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 
๗. เกณฑ์การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนญุาตให้จดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง มาตรฐานห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑   ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา  คือสภา
สถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนันัน้ ๆ หากสภาสถาบนัและผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นผู้น าท่ีดี มีธรร
มาภิบาล รับผิดชอบตอ่สงัคม รักความก้าวหน้า ดแูลบคุลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหา และก ากบัดแูล ติดตามผลการด าเนินงานของ
สถาบนัไปในทิศทางท่ีถกูต้อง จะท าให้สถาบนัเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดลว่งหน้า 

๒. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากรทุก
ระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและ
พฒันาสถาบนั 

๓. ผู้บริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้สามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับคุลากรในสถาบนั 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการ
ตดัสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 

๕. ผู้ บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผู้ มีส่วนได้
สว่นเสีย 

๗. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ 
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี ๖ นัน้  ต้องแสดงข้อมลูการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลครบถ้วนทัง้ ๑๐ ประการ  ตามนิยามศพัท์ท่ีระบไุว้  ซึง่สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สมศ. 
 
 

๑๑๙ 



เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๐ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑.๑  การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  (สมศ. ๑๒) 
ค าอธิบาย 

สภาสถาบันอดุมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอดุมศึกษาท่ีต้องมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศึกษา ก าหนดระบบกลไก
และกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเ พ่ือให้เ กิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้การควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาสถาบนัอย่างยัง่ยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบนัจะมุ่งเน้นการประเมิน
คณุภาพในการก าหนดทิศทางก ากบัดแูลและขบัเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาตามหน้าท่ี
และบทบาทของสภาสถาบนั การบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติ
การประชมุสภาสถาบนัอดุมศกึษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คา่คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเตม็ ๕)  
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าท่ีและ
บทบาทของสภาสถาบนัอดุมศกึษา  

๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล
สถาบนัอดุมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลกัฐานหรือรายงานหรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นส่าสภา
สถาบนั ได้ก าหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจดัการเพ่ือให้เกิดการควบคมุและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษา 

๓. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่สภาสถาบนัมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคญั อาทิ ด้าน
นโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจ
หลกัของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นมติสภาสถาบนั 

๔. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถงึนโยบายของสภาสถาบนัท่ีก าหนดให้มีระบบการประเมินตนเองและมี
การด าเนินงานตามระบบนัน้ 

๕. รายงานการประชมุสภาสถาบนัอดุมศกึษาท่ีผ่านมา 
๖. รายงานการสงัเคราะห์มติหรือนโยบายรวมทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการตดัสนิใจของสภาสถาบนัอดุมศกึษา 

      ๗. เอกสารอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๑๒๑ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑.๒  การปฏบัิตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓) 
ค าอธิบาย 

การประเมินผลตามหน้าท่ีและบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจดัการให้บรรลผุลส าเร็จ
ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของสถาบนัอดุมศกึษา จะมุ่งเน้นการประเมินคณุภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบนัอดุมศกึษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบตัิการประจ าปี ความสามารถใน
การบริหารและการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คา่คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแตง่ตัง้ (คะแนนเตม็ ๕) 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าท่ีและ
บทบาทของผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา  

๒.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการด าเ นินการตามระบบการก ากับดูแล
สถาบนัอดุมศกึษา โดยมีเอกสารหรือหลกัฐานหรือรายงานหรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถาบนัได้ก าหนดให้มีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคมุและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษา 

๓. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารสถาบนัมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคญั เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นมติสภาสถาบนั 

๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันท่ีก าหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแตง่ตัง้และมีการด าเนินงานตามระบบนัน้ 

๕. รายงานการสงัเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจของผู้บริหาร
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
 
 
 
 
 

  

๑๒๒ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๒   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  มาตรฐานการอดุมศกึษาข้อท่ี ๓ ก าหนดให้สถาบนัมีการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้
และสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ต้องมีการจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสูส่ถาบนัแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
ในสถาบนัซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในสถาบนัสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้สถาบนัอดุมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขนัสงูสดุ กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนั ประกอบด้วย การระบคุวามรู้ การ
คดัเลือก การรวบรวม การจดัเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมลู และการแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั การ
สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั การก าหนดแนววิธีปฏิบตัิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัให้ดีย่ิงขึน้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์
ของสถาบนัอย่างน้อยครอบคลมุพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 

๒. ก าหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจยัอย่างชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีก าหนดในข้อ ๑ 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(tacitknowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบตัิท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่
บคุลากรกลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ ๑ ทัง้ท่ีมีอยู่ในตวับคุคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (explicit knowledge) 

๕. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาปัจจบุนัหรือปีการศกึษาท่ีผ่านมาท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(tacitknowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

๑๒๓ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๓   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  สถาบนัควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจท่ีสอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน  เพ่ือให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก เป็นระบบท่ีใช้งานได้ทัง้เพ่ือการบริหาร การวางแผนและการ
ตดัสินใจของผู้บริหารทุกระดบั เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาสถาบนั ทัง้นี ้ระบบดงักล่าว
ต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลมุการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกนัคณุภาพ 

๓. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
๔. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. มีการสง่ข้อมลูผ่านระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๔ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๔   ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. ๗.๔) 
ชนิดของตวับ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  เพ่ือให้สถาบนัอดุมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคมุ
ปัจจยั กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานท่ีอาจเป็นมลูเหตขุองความเสียหาย (ทัง้ในรูปของตวัเงิน หรือ
ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มคา่) เพ่ือให้ระดบัความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
อยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ลว่งหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้การมีแผนส ารองต่อ
ภาวะฉกุเฉิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและ
ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลเุป้าหมายของสถาบนัตามยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นส าคญั 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดบัสงูและ
ตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม
บริบทของสถาบนั จากตวัอย่างตอ่ไปนี ้

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การ

บริหารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกนัคณุภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบคุลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบคุลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตกุารณ์ภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ ๒ 

๔. มีการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงู และด าเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

๑๒๕ 



๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

 
หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากบั ๐ หากพบว่าเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงขึน้ภายในสถาบนัในรอบปีการ
ประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภยัของนกัศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง
ภาพลกัษณ์ หรือตอ่ความมัน่คงทางการเงินของสถาบนั อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบนัในการ
ควบคมุ หรือจดัการกบัความเสี่ยง หรือปัจจยัท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลกัฐานประกอบท่ีชดัเจน 
 ตวัอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศนูย์ (๐) คะแนน เช่น 
 ๑.มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร
ภายในสถาบนั ทัง้ๆ ท่ีอยู่ในวิสยัท่ีสถาบนัสามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบในเหตกุารณ์ดงักลา่วได้ แต่ไม่
พบแผนการจดัการความเสื่ยงหรือไม่พบความพยามยามของสถาบนัในการระงบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 ๒.สถาบนัหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี อนัเน่ืองมาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตัิตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง 
และเกิดเป็นขา่ว ารากฎให้เห็นตามสื่อตา่ง เช่น หนงัสือพิมพ์ ขา่ว online เป็นต้น 
 ๓.สถาบนัหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลกัสตูรหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ส่งผล
กระทบตอ่นกัศกึษาปัจจบุนัท่ีเรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 ***หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศยูย์ (๐) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศนูย์ (๐) ด้วยเช่นกนั หากเห็นไปตามเง่ือนไขท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
 การไม่เข้าขา่ยท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศนูย์ (๐) ได้แก ่
 ๑.สถาบนัมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดงักลา่วไว้ลว่งหน้า และด าเนินการตามแผน 

๑๒๖ 



 ๒.เป็นเหตสุดุวิสยั อยู่นอกเหนือการบริหารจดัการ (การควบคมุหรือการป้องกนั) ของสถาบนั 
 ๓.เหตกุารณ์ร้ายแรงดงักลา่วมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้ก าหนด
ไว้ลว่งหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗ 



องค์ประกอบที่ ๘   การเงนิและงบประมาณ 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของสถาบนัอดุมศกึษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบนัอดุมศกึษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
สถาบนั เช่น คา่หน่วยกิต คา่ธรรมเนียม คา่บ ารุงการศกึษาต่างๆ ของนกัศกึษา รายได้จากงานวิจยับริการ
ทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบนัจะต้องมีแผนการใช้เงินท่ีสะท้อนความต้องการใช้เงิน
เพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของสถาบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท า
ความเข้าใจกบัการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทัง้หมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายท่ีสถาบนัใช้ส าหรับการผลิตบณัฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้
ทัง้หมดของสถาบนัหลงัจากหกังบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทัง้หมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 
ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยดัได้หลงัจากท่ีปฏิบตัิตามภารกิจทกุอย่าง
ครบถ้วน สิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นการแสดงศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการด้านการเงินของสถาบนัท่ีเน้นถึงความ
โปร่งใส ความถกูต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มคา่ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. แผนพฒันาด้านการเงินระดบัอดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๒. แผนปฏิบตัิงานประจ าปีของสถาบนั 
๓. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบตัิราชการของส านกังบประมาณ 
๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒๘ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๘.๑  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีแผนกลยทุธ์ทางด้านการเงินซึง่เป็นแผนจดัหาเงินทนุจากแหล่งเงินทนุต่าง  ๆ ท่ีสามารถผลกัดนั
แผนกลยทุธ์ของสถาบนัให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน  ทัง้
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ท่ีสถาบนัได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทกุพนัธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทกุพันธกิจ  โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนัได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
๒. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนปฎิบตัิการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนั

และบคุลากร 
๔. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอย่างน้อยปีละ ๒ 

ครัง้ 
๕. มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมัน่คงของสถาบนัอย่างตอ่เน่ือง 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบนัก าหนด 
๗. ผู้บริหารระดบัสงูมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมลูจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบนัท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยทุธ์ของสถาบนัให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยท์ุทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบนัควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาส าหรับการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมลูค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทนุท่ีต้องการใช้ ซึ่ง
จะเป็นความต้องการเงินทนุในระยะยาวเท่ากบัเวลาท่ีสถาบนัใช้ในการด าเนินการให้กลยทุธ์นัน้บงัเกิดผล 

๑๒๙ 



จากนัน้จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอดุหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบนัจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมลูค่า รวมทัง้มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบณัฑิตในแต่ละหลกัสตูร โดยท่ีระยะเวลาของ
แผนกลยทุธ์ทางการเงินจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ หรือ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐ 



องค์ประกอบที่ ๙   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการ
พฒันาคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษา โดยต้องครอบคลมุทัง้ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลพัธ์ 
และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ สถาบนัอดุมศึกษาจะต้องพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในอย่างต่อเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวตักรรมด้านการประกันคณุภาพ
การศกึษาภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนั 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๒. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

๓. กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 
๕. มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๖. มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
๘. เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา 
๙. มาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอดุมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๑   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่
สถาบนัต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนั
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดบัคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบนัและหน่วยงาน
ต้นสงักัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการวดัผลส าเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
รวมทัง้การรายงานผลการประกนัคณุภาพต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และมีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศกึษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทกุคนในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจได้ว่าสถาบนั
สามารถสร้างผลผลิตทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธกิจ
และพัฒนาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารสงูสดุของสถาบนั 

๓. มีการก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
๔. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การ

ควบคมุ ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ ๒) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็น
รายงานท่ีมีข้อมลูครบถ้วนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนดใน CHE QA Online และ 
๓) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถาบนั๕. มีการน าผลการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการด าเนินงานตาม
ตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ทกุตวับง่ชี ้

๖. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้  ๙ 
องค์ประกอบคณุภาพ 

๑๓๒ 



๗. มีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคณุภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนกัศกึษาผู้ ใช้
บณัฑิต และผู้ใช้บริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั  และมี
กิจกรรมร่วมกนั 

๙. มีแนวปฏิบตัิท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคณุภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาขึน้  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ หรือ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔  หรือ ๕  หรือ ๖ 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๙ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๓ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ๙.๑.๑  ผลประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. ๑๕) 
ค าอธิบาย 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓  
ระบไุว้วา่ “...ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษานัน้อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  ทัง้นี ้สถานศึกษาจะด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลมุตวับ่งชีท่ี้ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาหรือต้นสงักัด
ก าหนด โดยจะเป็นตวับง่ชีท่ี้เน้นด้านปัจจยัน าเข้าและกระบวนการ ซึง่ผลการประเมินการประกนัคณุภาพภายใน
โดยต้นสังกัดนี  ้จะเป็นคะแนนท่ีสามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ 
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ในการประเมินตัวบ่งชีนี้ ้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ประเมินการประกนัคณุภาพภายในโดยต้นสงักดั โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 
วธีิการค านวณ 
 

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในโดยต้นสงักดั 
 

 จ านวนปี 
หมายเหตุ 
  ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามท่ี
หน่วยงานต้นสงักัดก าหนด ย้อนหลงั ๓ ปี ทัง้นี ้สถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) เร่ิมใช้คะแนนตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๓ (เน่ืองจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น  
  -  ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓  
  -  ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้คา่เฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓  
  -  ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้คา่เฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกนัคณุภาพภายในโดยต้นสงักดั ๓ ปีย้อนหลงัเป็นคะแนน
ของตวับง่ชีนี้ ้(เน่ืองจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเตม็ ๕ เช่นเดียวกบัการประเมินภายนอก) 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวน ๓ ปีก่อนปีท่ีประเมิน  
 

๑๓๔ 



ตัวบ่งชีท้ี่ ........... ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. ๑๗) 
ค าอธิบาย 
 สถาบนัอดุมศกึษาเลือกด าเนินการ ๒ เร่ือง จากประเดน็เร่ืองท่ีชีน้ า หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ 
อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน  พลงังานสิ่งแวดล้อม อบุตัิภยั สิ่งเสพติด 
ความฟุ่ มเฟือย การแก้ปัญหาความขดัแย้ง สร้างสงัคมสนัติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศกึษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 
 ทัง้นี ้ประเด็นเร่ืองท่ีชีน้ า หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเลือกด าเนินการใน
แตล่ะเร่ืองนัน้ ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
ประเดน็การพจิารณา  

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)  
๒. บรรลเุป้าหมายตามแผนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม 
๔. ได้รับการยกย่องระดบัชาติ 
๕. ได้รับการยกย่องระดบันานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบตัิได้  
๑ ข้อ 

 ปฏิบตัิได้  
๒ ข้อ 

 ปฏิบตัิได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบตัิได้  
๔ ข้อ 

 ปฏิบตัิได้  
๕ ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  
๑. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบนัอดุมศกึษาได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชีน้ าหรือแก้ปัญหา

สงัคมในด้านตา่งๆ ท่ีระบวุตัถปุระสงค์ และกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ความส าเร็จของโครงการ 
๒. หลกัฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบนัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาได้ด าเนินงาน 

โดยมีบทบาทในการชีน้ าหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านตา่งๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทกุโครงการ ซึง่จะต้องมีจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน 

๔. หลกัฐาน เอกสาร ข้อมลูท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสงัคม
จากการด าเนินงานของโครงการ 

๑๓๕ 



๕. หลกัฐาน เอกสาร ข้อมลูท่ีแสดงถงึการได้รับการยกย่องระดบัชาติ 
๖. หลกัฐาน เอกสาร ข้อมลูท่ีแสดงถงึการได้รับการยกย่องระดบันานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖ 



บทที่  ๔ 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
 สถาบนัอดุมศกึษามีพันธกิจหลกัท่ีส าคญั ๔ ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจอย่างน้อยอีก ๕ ประการท่ีจะ
สนบัสนุนให้การขบัเคลื่อนพนัธกิจหลกับรรลเุป้าหมายได้ คือ ๑) ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และ
แผนการด าเนินการ ๒) กิจกรรมการพฒันานักศกึษา ๓) การบริหารและการจดัการ ๔) การเงินและ
งบประมาณ และ ๕) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ซึง่พนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนบัสนนุจะต้อง
ท างานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  จึงจะส่งเสริมให้การจัด
การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษามีคณุภาพได้   
 อนึง่พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๔ ก าหนดให้คณะกรรมการการอดุมศกึษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอดุมศกึษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ ดงันัน้ จึงได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอดุมศกึษา ลงวนัท่ี ๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ถือได้วา่เป็นมาตรฐานการอดุมศกึษาฉบบัแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบบันี ้
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย ๓ ด้าน ได้แก ่มาตรฐานด้าน 
คณุภาพบณัฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอดุมศกึษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันา
สงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ 

บณัฑิตระดบัอดุมศกึษาเป็นผู้ มีความรู้ มีคณุธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พฒันาตนเอง สามารถประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านกึและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนีมี้ตวับง่ชีห้ลกั ได้แก่  

  ๑) บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง สามารถปฏิบตัิงานและสร้างงานเพ่ือพฒันาสงัคมให้สามารถแข่งขนั
ได้ในระดบัสากล 

  ๒) บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึด
หลกัคณุธรรมจริยธรรม 

๑๓๗ 



  ๓) บณัฑิตมีสขุภาพดีทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ มีการดแูลเอาใจใส่รักษาสขุภาพ
ของตนเองอย่างถกูต้องเหมาะสม 

๒. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจดัการอดุมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลและพนัธกิจของการอดุมศึกษาอย่างมีดลุย

ภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภบิาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหาร

จดัการการอดุมศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มาตรฐานนีมี้ตวับง่ชีห้ลกั ได้แก ่

 ๑) มีการบริหารจดัการบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกบัความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

 ๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจดัการศกึษาผ่านระบบ
และวิธีการตา่งๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มคา่ คุ้มทนุ 
    ๓)มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอดุมศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตาม
พนัธกิจของการอดุมศกึษาทัง้ ๔ ด้านอย่างมีดลุยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลงัจากทกุ
ภาคสว่นของชมุชนและสงัคมในการจดัการความรู้  มาตรฐานนีมี้ตวับง่ชีห้ลกั ได้แก่ 

 ๑) มีหลกัสตูรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม  โดยให้ความส าคญักับการพัฒนาคณุภาพ
ผู้ เรียนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจยัเป็น
ฐาน มีการประเมิน และใช้ผลการประเมิน เพ่ือ พฒันาผู้ เรียน และการบรหิารจดัการหลกัสตูร  ตลอดจนมี
การบริหารกิจการนิสิตนกัศกึษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

 ๒) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นการขยาย
พรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม
ตามศกัยภาพของประเภทสถาบนัมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในและ
ตา่งประเทศ เพ่ือพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาติของสงัคมและประเทศชาติ 

๑๓๘ 



 ๓) มีการให้บริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสงัคมตามระดบัความเช่ียวชาญของประเภทสถาบนั   มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษากบัภาคธรุกิจอตุสาหกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็และความ
ยัง่ยืนของสงัคม และประเทศชาติ 

 ๔) มีการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ู สืบสาน พฒันา เผยแพร่วฒันธรรม ภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ือเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภมิูใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้
ศิลปะวฒันธรรมตา่งประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 
 ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลกัการอนัน าไปสู่สงัคม 
ฐานความรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานนีมี้ตวับง่ชีห้ลกั ได้แก ่

 ๑) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทัง้ส่วนท่ีเป็นภมิูปัญญา
ท้องถ่ินและเทศ เพ่ือเสริมสร้างสงัคมฐานความรู้  

 ๒) มีการบริหารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลกัการวิจยัแบบบรูณาการ 
หลกัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลกัการสร้างเครือข่ายและหลกัการประสานความร่วมมือรวมพลงัอนัน าไปสู่
สงัคมแห่งการเรียนรู้   

นอกจากนีค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ ลงวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพ่ือน าไปสู่การพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาตามกลุ่ม
สถาบนัท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตัง้ท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบบันีป้ระกอบด้วยมาตรฐานหลกั ๒ ด้าน คือ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความ
พร้อมในการจดัการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา  และ
ก าหนดกลุ่มสถาบนัอดุมศกึษาเป็น ๔ กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชมุชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดบั
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลิตบณัฑิตระดบั
บณัฑิตศกึษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั ๒ ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐาน
ละ ๔ ด้าน โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

๑) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านตา่ง ๆ ๔ ด้าน 

 
 

๑๓๙ 



๑.๑) ด้านกายภาพ 
สถาบนัอดุมศกึษามีอาคารท่ีประกอบด้วยลกัษณะส าคญัของอาคารเรียนท่ีดี มีห้องครบ

ทกุประเภท พืน้ท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทกุประเภท มีจ านวนเพียงพอ  และ
เหมาะสมกบัจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะหลกัสตูร และจ านวนนกัศกึษาตามแผนการ
รับนกัศกึษา ตามเกณฑ์พืน้ท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทัง้ต้องจดัให้มีห้องสมดุตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีครุภณัฑ์ประจ าอาคาร ครุภณัฑ์การศกึษา และ 
คอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  ทัง้นี  ้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง 
ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะหรือความจ าเป็นอย่างอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๑.๒) ด้านวชิาการ 
สถาบนัอดุมศกึษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบตัิภารกิจด้านวิชาการสอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์  
พนัธกิจ ของสถาบนัอดุมศกึษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ ใช้
บณัฑิตโดยรวม มีหลกัประกนัวา่ผู้ เรียนจะได้รับการบริการการศกึษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คณุภาพ สถาบนัต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทัง้ในด้านการวางแผนรับ
นกัศกึษาและการผลิตบณัฑิตการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล การเรียนรู้ การประกนั
คณุภาพการเรียนการสอน และการพฒันาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

๑.๓) ด้านการเงนิ 
สถาบนัอดุมศกึษามีความพร้อมด้านการเงินทัง้งบการเงินรวมและงบท่ีจ าแนกตามกองทนุ 

มีแผนการ 
เงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัได้ว่าสถาบนัจะสามารถจดัการศกึษาได้ตามพนัธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้  รวมทัง้สอดคล้องกบัแผนการพฒันาในอนาคต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียนและผู้ ใช้บริการ
อดุมศกึษา สถาบนัมีการจดัท ารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการได้มาของรายได้  รายรับ การจดัสรร การใช้
จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถงึเป็นธรรม 
อย่างชดัเจน รวมทัง้การน ารายได้ไปลงทนุภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตังานควบคูไ่ปกบัการใช้เงินทกุประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของบคุลากรทกุระดบั 

๑.๔) ด้านการบริหารจดัการ 
สถาบันอดุมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

คา่นิยม ไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และพนัธกิจท่ีก าหนด

๑๔๐ 



ไว้  โดยมีสภาสถาบนัท าหน้าท่ีก ากบั นโยบาย การด าเนินการตามแผนการบริหารบคุคล การบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กบันกัศกึษาและบคุลากรทุกระดบั รวมทัง้ก ากบั 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีก าหนด
ไว้   มีการเผยแพร่ผลการก ากบัการด าเนินงานของสภาสถาบนั  และการบริหารจดัการของผู้บริหารทกุ
ระดบัสูป่ระชาคมภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย หลกัความ
โปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัการตรวจสอบได้ หลกัการมีสว่นร่วม และหลกัความคุ้มคา่ 

๒) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านตา่งๆ ๔ ด้าน 

๒.๑) ด้านการผลิตบัณฑติ 
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเ รียนท่ีมีคุณสมบัติและจ านวนตรงตาม

แผนการรับนกัศกึษาและสอดคล้องกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอย่างมีคณุภาพ  สถาบนัผลิตบณัฑิตได้
ตามคณุลกัษณะ จดุเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจดัให้มีข้อมลูสารสนเทศท่ีชดัเจน 
เผยแพร่ตอ่สาธารณะในเร่ืองหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน คณาจารย์ท่ีส่งเสริมการจดักิจกรรม การ
พฒันาการเรียนร้ท ูัััง้ในและนอกหลกัสตูร และตอบสนองความต้องการของนกัศกึษา 

๒.๒) ด้านการวจิยั 
สถาบนัอดุมศกึษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคณุภาพ  ประสิทธิภาพและ

ภายใต้จดุเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจดัการเพ่ือสง่เสริม
และสนบัสนนุคณาจารย์ นกัวิจยั บคุลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจยั ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท า
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบนัเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์ และงานริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมี
คณุภาพ มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมได้
ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

๒.๓) ด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม 
สถาบันอดุมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายทัง้ในวงกว้าง

และกลุม่เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่อาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทัง้
ในระดบัสถาบนัและระดบับคุคลได้ในหลายลกัษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศกึษาวิจยั การค้นคว้า
เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กบัสงัคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ต่างๆ การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี ้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการ
แบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
พฒันาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๑๔๑ 



๒.๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทัง้ในระดับ

หน่วยงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม   เพ่ือให้ผู้ เรียนและบคุลากรของสถาบนัได้รับ
การปลกูฝังให้มีความรู้ ตระหนกั ถึงคณุค่า เกิด ความซาบซึง้และมีสนุทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมของ
ชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิต  และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ี
ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึงปรารถนาได้  สถาบนัมีการควบคมุการ
ด าเนินงานด้านนีอ้ย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์การด าเนินงานด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั 
 นอกจากนีส้ภาการพยาบาลได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ ไว้ ดงันี ้
 
องค์ประกอบ ดัชนีของการรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(กรณีสถาบนัที่
มีผู้ส าเร็จการศกึษาแล้ว) 

องค์ประกอบ ดัชนี 
เกณฑ์ส าคัญ 
๑. ผู้บริหารระดบัคณะหรือเทียบเท่า 

 
๑) เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้หนึง่ / ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดงุครรภ์ ชัน้หนึง่ และวฒุิการศกึษาไม่ต ่ากวา่
ปริญญาโททาง การพยาบาล/วิทยาศาสตร์สขุภาพ /การบริหาร/ 
การศกึษาหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ รองศาสตราจารย์ และ 
๒) มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกวา่ ๕ ปี และ 
๓) มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศกึษาไม่น้อยกวา่ ๓ ปี 

๒. อตัราสว่นอาจารย์พยาบาล
ประจ าตอ่นกัศกึษาเตม็เวลา
เทียบเท่า 

๑) ไม่เกิน ๑ : ๖ 

๓. อตัราสว่นอาจารย์พยาบาลหรือ 
พยาบาลผู้สอนภาคปฏิบตัิ ตอ่
นกัศกึษา ในการสอนแตล่ะรายวิชา
ของภาคปฏิบตัิทางการพยาบาล 

๑) ไม่เกิน ๑:๘ 

๑๔๒ 



องค์ประกอบ ดัชนี 
๔. แผนการสอน/ ชดุการสอน ๑) มีทกุหน่วยการเรียนในทกุรายวิชาทางการ พยาบาล (ทัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ในระดบัปริญญาตรี) 
๕. ผลการสอบขึน้ทะเบยีนประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ์ 

๑) ผลการสอบขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพฯครัง้แรกได้ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ เข้าสอบครัง้แรก(เฉลี่ยย้อนหลงั๓ปีการศกึษา) 

๖. ผลงานวิจยั ๑) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท่ีมี Peer Review ตาม
มาตรฐานสากลหรือมีการเสนอผลงานวิจยั ในการประชมุวิชาการ
ระดบัชาติท่ีมีเอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีรวมสาระเนือ้หาการ
ประชมุ ไม่น้อยกวา่ ๒๐% ของจ านวนอาจารย์ทัง้หมดตอ่ปี (เฉลี่ย
ย้อนหลงั ๓ ปี) 

๗. การตรวจสอบ/ประเมินคณุภาพ 
ภายใน 

๑) มีการตรวจสอบ/ประเมินคณุภาพภายในทกุปี (เฉลี่ยย้อนหลงั ๓ ปี) 

เกณฑ์ทั่วไป 
๑. ปรัชญา/ปณิธาน วิสยัทศัน์  พนัธ
กิจ นโยบาย วตัถปุระสงค์และแผน
ด าเนินงาน 
๑.๑ ปรัชญา/ปณิธาน วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ นโยบายและวตัถปุระสงค์ 
ของสถาบนัการศกึษา 
๑.๒ แผนงาน/แผนกลยทุธ์  
 
๑.๓ การประเมินแผนงานและ
โครงการ 

 
๑) มีการก าหนดปรัชญา / ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายและ
วตัถปุระสงค์ของสถาบนัไว้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสอดคล้อง
กบัองค์กรหลกั 
๒) สมาชิกในองค์กรมีสว่นร่วมในการก าหนด / รับรู้ 
 
 
๑) มีการวางแผนงานระยะยาว/ แผนกลยทุธ์(๔ ปีขึน้ไป)ท่ีสอด 
คล้องกบัปรัชญา ปณิธานและวตัถปุระสงค์ของสถาบนั 
๑) มีการประเมินแผนงานและโครงการประจ าปีอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 

๑๔๓ 



องค์ประกอบ ดชันี 
๒. การจดัการเรียน การสอน 
๒.๑ หลกัสตูร 
 
 
 
 
 
๒.๒ อาจารย์พยาบาล 

๑) มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษา และสภาการพยาบาล 
๒) มีการบริหารหลกัสตูรอย่างมีประสทิธิภาพ 
๒.๑) มีโครงสร้างการบริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
๒.๒) มีแผนการจดัการเรียนการสอน แตล่ะชัน้ปีตลอดหลกัสตูรและมี
การด าเนินงานตามแผน 
๒.๓) มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงหลกัสตูรอย่างน้อยทกุ ๕ ปี 
๑) คณุสมบตัิอาจารย์ 
๑.๑) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชัน้หนึง่ และการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ชัน้หนึง่ 
๑.๒) มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบตัิในสาขาการ
พยาบาล ไม่น้อยกวา่ ๑ ปี หลงัส าเร็จปริญญาโท ปริญญาเอกทางการ
พยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สขุภาพ หรือไม่น้อยกวา่ ๒ ปี หลงัส าเร็จ
ปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาอื่น หรือไม่น้อยกวา่ ๓ ปีหลงัส าเร็จ
ปริญญาตรีทางการพยาบาล 
๒) ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า ท่ีมีวฒุิการศกึษา 
๒.๑) ระดบัปริญญาเอก 
๒.๒) ระดบัปริญญาโทหรือสงูกวา่ 
๒.๓) ระดบัปริญญาตรี 
๓) อาจารย์มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอ่ปีการศกึษาไม่เกิน ๑๐ หน่วย
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
๔) มีระบบพฒันาอาจารย์ 
๔.๑) จ านวนอาจารย์ใหม่ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมตามระบบท่ี
ก าหนด ( ๓ ปี ย้อนหลงั ) 
๔.๒) ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพฒันา (อบรม ศกึษา ดงูาน 
สมัมนา ประชมุวิชาการ ใน/ตา่งประเทศ ทกุปี (เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลงั ) 

 
 

๑๔๔ 



องค์ประกอบ ดชันี 
๒.๓ กระบวนการเรียนการสอน ๑) มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทกุวิชาใน

หลกัสตูร ยกเว้น วิชาเลือกของคณะอื่น 
๒) มีระบบการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
๒.๑) มีการประเมินผลการสอนของ อาจารย์โดย นกัศกึษา และ 
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ เก่ียวข้อง 
๒.๒) มีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทกุรายวิชา  เม่ือสิน้
ภาคการศกึษาโดยนกัศกึษา 
๒.๓) ใช้ผลการประเมินในการพฒันารายวิชา 

๒.๔ นิสิต/นกัศกึษาและบณัฑิต ๑) จ านวนและร้อยละผู้ส าเร็จการศกึษาตาม ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หลกัสตูร (เฉลี่ย ๓ ปี) 
๒) ร้อยละของการมีงานท าและ/หรือศกึษาตอ่ ของ บณัฑิตท่ีส าเร็จ
ใหม่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ ภายในปีแรก 
๓) มีการติดตามและประเมินคณุภาพบณัฑิตใหม่ทกุรุ่นหลงัส าเร็จ
การศกึษา ภายใน ๑ ปี 
๔) มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตใหม่ทกุรุ่นหลงัส าเร็จ
การศกึษา ภายใน ๑ ปี 

๒.๕ การวดัและประเมินผล ๑) มีการวดัและการประเมินผลการศกึษาอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน
ตามหลกัการวดัและประเมินผล 
๑.๑) มีผงัการออกข้อสอบทกุรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๒) มีการวิพากย์ข้อสอบทกุรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๓) มีการวิเคราะห์ข้อสอบทกุรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๔) มีระบบการตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ 

๒.๖ ปัจจยัเกือ้หนนุ 
๒.๖.๑ อาคารสถานท่ี 

 
๑) มีอาคารเรียน และห้องเรียนเอือ้ตอ่การเรียนการสอนทกุรูปแบบท่ี
ก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
๒) มีห้องท างานเหมาะสมและเอือ้ ตอ่การท างานของอาจารย์และ
บคุลากร 

 

๑๔๕ 



องค์ประกอบ ดชันี 
 ๓) มีสถานท่ีท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร นนัทนาการ และการกีฬา

เหมาะสมและเอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษา 
๔) มีสถานท่ีพกันกัศกึษาปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะเอือ้ตอ่การเรียนและ
การท ากิจกรรมนอกเวลา 

๒.๖.๒ ห้องปฏิบตัิการและ 
อปุกรณ์การศกึษา 

๑) ห้องปฏิบตัิการพยาบาลเหมาะสมและมีอปุกรณ์เพียงพอในทกุ
สาขาการพยาบาลและพร้อมใช้ 
๒) ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สขุภาพ เหมาะสมและมี
อปุกรณ์จ านวนเพียงพอและพร้อมใช้ 
๓) ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เหมาะสม และมีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นกัศกึษาไม่น้อยกวา่ ๑ : ๑๐ และพร้อมใช้ 
๔) โสตทศันปูกรณ์เหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอ และพร้อมใช้ 

๒.๖.๓ ห้องสมดุ 
 

๑) มีต าราหลกัทางการพยาบาลท่ีทนัสมยัไม่ต ่ากวา่สาขาวิชาละ ๑๐ 
ช่ือเร่ือง 
๒) มีจ านวนต ารา/หนงัสือทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
ในอตัราสว่นนกัศกึษา : จ านวนหนงัสือ = ๑ : ๕๐ 
๓) จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมน้่อยกวา่ ๑๐ ช่ือ
เร่ือง 
๔) จ านวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่  ๑๐ 
ช่ือเร่ือง 
๕) มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมลูทางวิชาการทัง่ภายในและ
ภายนอกประเทศ 
๖) มีเวลาให้บริการไม่น้อยกวา่ ๖๐ ชม/ สปัดาห์ 

๒.๖.๔ สถานท่ีฝึกภาคปฏิบตัิ ๑) มีแหลง่ฝึกปฏิบตัิทางการพยาบาลครบทกุสาขา 
๒) แหลง่ฝึกปฏิบตัิมีระบบประกนั/ควบคมุคณุภาพทางการพยาบาล 
๓) มีระบบ ความปลอดภยัส าหรับนกัศกึษาท่ีฝึกปฏิบตัิงาน 

 
 
 

๑๔๖ 



องค์ประกอบ ดชันี 
๓. กิจกรรมการพฒันานกัศกึษาเพ่ือ 
สง่เสริมพฒันาการของนิสติ
นกัศกึษา 

๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันานกัศกึษา 
๒) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและแนะแนว 
๓) มีการประเมิน/ติดตามผลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพฒันา
นกัศกึษา 
๔) มีองค์กรนิสิตนกัศกึษา 

๔.การวิจยัและผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ นโยบาย แผนงาน และระบบ 
สนบัสนนุการวิจยั และผลงานทาง
วิชาการ 

 
๑) มีนโยบายและแผนงานวิจยัและวิชาการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒) มีหน่วยงานวิจยั/กรรมการวิจยั กรรมการวิชาการของสถาบนัระดบั
คณะ 
๓) มีการจดัหาทรัพยากรเพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 

๔.๒ ผลงานวิชาการ 
 

๑) มีการผลิตและเผยแพร่ต ารา/หนงัสือ/คูมื่อ/สื่อ/บทความทาง
วิชาการ / สิ่งประดิษฐ์ทางวิชาการอย่างตอ่เน่ือง ไม่น้อยกวา่ ๑๐% 
ของจ านวนอาจารย์ทัง้หมด (ย้อนหลงั ๓ ปี) 

๕. การบริการวิชาการแก่สงัคม ๑) มีนโยบาย วตัถปุระสงค์และแผนงานการบริการวิชาการแก่สงัคม 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒) มีหน่วยงาน/กรรมการ/ผู้ รับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่สงัคม
ระดบัสถาบนั 
๓) มีผู้ รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
๔) มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่สงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนั 
๕) มีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สงัคม 

๖.การท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 
ของชาติ 

๑) มีนโยบาย วตัถปุระสงค์และแผนงานการท านบุ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒) มีผู้ รับผิดชอบงานท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมระดบัสถาบนั 
๓) มีโครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
๔) มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

 

๑๔๗ 



องค์ประกอบ ดัชนี 
๗.การบริหารและจดัการ 
๗.๑ โครงสร้างการบริหาร 

๑) มีการก าหนดแผนภมิูโครงสร้างและระบบการบริหารท่ีสอดคล้อง
กบัพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของสถาบนัการศกึษา 
๒) มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานตาม
โครงสร้าง 

๗.๒ ผู้บริหารระดบัรอง คณะวิชา 
หรือเทียบเท่า/หวัหน้าภาควิชา หรือ
เทียบเท่า 

๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชัน้หนึง่ /ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ชัน้หนึง่และวฒุิการศกึษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโท
ทางการพยาบาล/ วิทยาศาสตร์สขุภาพ/การบริหาร/การศกึษาหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ด้านการ
สอนไม่น้อยกวา่ ๕ ปี 

 ๒) มีภาระงานสอนเฉลีย่ตอ่ปีการศกึษาไม่เกิน ๖ หน่วยชัว่โมงตอ่
สปัดาห์ 

๗.๓ ระบบข้อมลูและสารสนเทศ 
เพ่ือการตดัสินใจ 

๑) มีระบบข้อมลูและสารสนเทศด้านการบริหาร 
๒) มีระบบข้อมลูและสารสนเทศด้านการเรียน การสอน 
๓) มีระบบข้อมลูและสารสนเทศด้านการวิจยั 
๔) มีระบบข้อมลูและสารสนเทศด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

๗.๔ การบริหารบคุคล ๑) ก าหนดลกัษณะงาน/ขอบเขตงานทกุต าแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒) มีระบบการสรรหา พฒันา และรักษาบคุลากร 
๓) มีระบบการประเมินบคุลากร 

๗.๕ การเงินและงบประมาณ ๑) จดัท าแผนและจดัสรรงบประมาณครอบคลมุภารกิจหลกัของ
สถาบนั 
อดุมศกึษา 
๒) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามภารกิจเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
๓) มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ 

 
 
 

๑๔๘ 



บรรณานุกรม 
 
สถาบนัพระบรมราชชนก ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ. คู่มือประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. อดัส าเนา : ๒๕๕๑. 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 
กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๓. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. ห้างหุ้นสว่นจ ากดัภาพพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔. จดุทอง จ ากดั:กรุงเทพมหานคร , ๒๕๕๓. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา. คู่มือการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๔. บริษัท ไทภมิู พบัลิชช่ิง จ ากดั : กรุงเทพมหานคร 
, ๒๕๕๓. 

ส านกัพฒันาคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล. นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ. อดัส าเนา , ๒๕๔๘. 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ เป็นเลิศ  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์ , 
๒๕๕๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
๑. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีสว่นร่วมในการประชมุเพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
๒. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 
๔. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทกุรายวิชา 
๕. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัปีการศกึษา 
๖. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 
๗. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 
๘. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 
๙. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
๑๐. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ ๕๐ ตอ่ปี 
๑๑. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีตอ่คณุภาพหลกัสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 
๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
๑๒. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
 
 
 
 
 

๑๕๑ 



หมายเหตุ 
๑. สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ิมเตมิให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของ

สถาบนัฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ เพ่ือการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร ทัง้นี ้หลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาทกุระดบัคณุวฒุิต้องมีผลการ
ด าเนินการท่ีบรรลตุามเป้าหมายตวับง่ชีท้ัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีจงึจะได้รับการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์ 
การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตวับง่ชีผ้ลการ
ด าเนินงานท่ีระบไุว้ใน 
แตล่ะปี 

๒. กรณีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชและมหาวิทยาลยัรามค าแหงซึง่มีระบบการสอบซอ่ม
อนโุลมให้ปรับ 
ตวับง่ชีใ้นข้อ ๔ และข้อ ๕ เป็นดงันี ้ข้อ ๔ จดัท ารายงานผลการด าเนินการของชดุวิชา/รายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๖๐ 
วนั หลงัสอบซอ่มให้ครบทกุชดุวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอน ข้อ ๕ จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูรตามแบบ มคอ.๗ หลงัสิน้สดุปีการศกึษา ภายใน ๙๐ วนัหลงัสอบซอ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๒ 



รายชื่อคณะท างานจัดท าองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้เกณฑ์การตัดสิน  
ส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

 

ที่ปรึกษา 
         ดร. ชศูกัด์ิ เตชะวิเศษ 
        ดร. เบญจวรรณ ทิมสวุรรณ 

 

บรรณาธิการ 
         นางสาวปัทมา      ทองสม 
         นางสาวมยรีุ        ศรีอดุร 

 

คณะท างาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.บ าเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ นางนิตยา พทุธรักษา 
ดร.ป่ินนเรศ กาศอดุม นางสาวจารุ

วรรณ 
รังสิยานนท์ 

ดร.ปรียนชุ ชยักองเกียรต ิ นางสาววาสนา มัง่คัง่ 
นางสาวณฐพร ค าศิริรักษ์ ดร.กรกนก ลธัธนนัท์ 
นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร นางวชัรี อมรโรจน์วรวฒุ ิ
นางสาวพร บญุมี นางสาวปัทมา ทองสม 
นางสาวมยรีุ ศรีอดุร นางพรพิมล แสงดาว 

    

๑๕๓ 



 


