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วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 
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ค ำน ำ 
 
 วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยใชอ้งคป์ระกอบมาตรฐาน  ตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา
ของสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ีเป็นหน่วยงานตน้สังกดัไดพ้ฒันาองคป์ระกอบ  ตวับ่งช้ีคุณภาพส าหรับ
ใชใ้นการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีการพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารตดัสินท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๒ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ ) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)   สภาการพยาบาล รวมถึงตวับ่งช้ีคุณภาพของสถาบนัพระบรมราชชนก
ซ่ึงแสดงความเป็ นเอกลกัษณ์ ของสถาบนัเองท่ีผลิตและพฒันา บุคลากรดา้นสาธารณสุข มีทั้งหมด ๙ 
องคป์ระกอบ ๙๔ ตวับ่งช้ี 
 ภายในคู่มือประกอบดว้ยความเป็นมา  นโยบาย  ท่ีมา  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา         
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  รา ยละเอียด
ความหมายขององคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี  เกณฑก์ารประเมิน ขอ้มูลท่ีตอ้งมีในการตอบการประเมิน วธีิการ
ค านวณ การแปลผลการประเมิน ซ่ึงในการประเมินรอบท่ีสามมีการประเมินท่ีแตกต่างจากรอบท่ีสอง คือ 
การปรับเกณฑก์ารประเมินผลลพัธ์จากท่ีเคยก าหนด ๕ ระดบั เป็น ๓ ระดบั เช่นเดียวกบัการตดัสินเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ) อีกทั้งการปรับเกณฑก์ารประเมินในตวับ่งช้ีเดิมมีเกณฑต์ดัสินวงจรคุณภาพ (PDCA) แต่
ในคู่มือเล่มน้ีปรับใหมี้ตวับ่งช้ีในวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อประเมินการด าเนินการในแต่ละองคป์ระกอบ 
ส่วนตวับ่งช้ีต่างๆ อิงตามตวับ่งช้ีและเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และ สภา
การพยาบาล ตามคู่มือประกนัคุณภาพสถาบนัพระบรมราชชนก เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 วทิยาลยัฯ โดยงานประกนัคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพฒันาคุณภาพ ไ ดจ้ดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ
การศึกษาฉบบัน้ี เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๒  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือฉบบัน้ีจะใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ 
 
 
 
                                                                                               (ดร.มกราพนัธ์ุ  จูฑะรสก) 
                                                                            ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

                                                                                       ตุลาคม ๒๕๕๓ 



 ข 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทที ่ ๑  ข้อมูลทัว่ไปของวทิยาลยั ๑ 

๑.  ความเป็นมา ๑ 
๒.  สัญลกัษณ์วทิยาลยั ๑ 
๓.  ปรัชญา   วตัถุประสงค ์ วสิัยทศัน์   พนัธกิจ    และนโยบาย  ๒ 
๔.  คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องวทิยาลยัฯ ๓ 
๕.  ผงัโครงสร้างการบริหาร  ๕ 

บทที ่๒  การประกนัคุณภาพการศึกษา ๖ 
๒.๑ นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ๖ 
๒.๒ นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัฯ ๖ 
๒.๓ การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ๗ 
๒.๔ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวทิยาลยัพยาบาลบรม 

ราชชนนี ขอนแก่น 
 

๗ 
๒.๕ ระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาล  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชนนี  ขอนแก่น 
 

๑๒ 
๒.๖ ค าจ ากดัความท่ีเก่ียวขอ้ง ๑๓ 
๒.๗ นิยามกลุ่มสถาบนั ๑๓ 
๒.๘ ค าช้ีแจงอ่ืนๆในการน าตวับ่งช้ีไปใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๖ 
๒.๙ นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นตวับ่งช้ี ๑๗ 
๒.๑๐ สรุปตวับ่งช้ีและค่าน ้าหนกัในการประกนัคุณภาพภายในวทิยาลยัสังกดัสถาบนั 

พระบรมราชชนก 
 

๒๔ 
บทที ่ ๓  องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การประเมิน ๒๘ 
องคป์ระกอบท่ี ๑  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ ๒๘ 
องคป์ระกอบท่ี ๒  การผลิตบณัฑิต ๓๑ 
องคป์ระกอบท่ี  ๓   กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา ๕๕ 
องคป์ระกอบท่ี ๔  การวจิยั  ๕๙ 
องคป์ระกอบท่ี ๕  การบริการวชิาการแก่สังคม  ๗๒ 
องคป์ระกอบท่ี ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ๗๙ 



 ค 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
องคป์ระกอบท่ี ๗  การบริหารและการจดัการ ๘๕ 
องคป์ระกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ  ๙๖ 
องคป์ระกอบท่ี ๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ๙๘ 
บรรณานุกรม ๑๐๔ 

   
 
  
  
 
 



 

บทที ่ ๑ 
ข้อมูลทัว่ไปของวทิยาลยั 

 
๑.  ความเป็นมา 

      วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  เดิมช่ือโรงเรียนผดุงครรภอ์นามยัขอนแก่น  สังกดั           
กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข 
      วทิยาลยั ไดเ้ปิดด าเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์  พ .ศ. ๒๕๐๕  รวมระยะเวลาเปิด
ด าเนินการจนถึง ปัจจุบนั  (พ.ศ. ๒๕๔๙)  ๔๔ ปี  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปี พ .ศ.๒๕๐๕  ถึง  พ.ศ. ๒๕๐๙  
คือ หลกัสูตรผดุงครรภรั์บผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี ๓   (เทียบเท่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ในปัจจุบนั) ใช้
ระยะเวลาศึกษา ๑ ๑/๒ปี  ด าเนินการสอน ๔  รุ่น มีผูส้ าเร็จการศึกษา ๑๖๖  คน   

     ปี พ.ศ.๒๕๐๘  ถึง  พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนหลกัสูตรผดุงครรภ์ อนามยั รับผูส้ าเร็จการศึกษา 
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (เทียบเท่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ในปัจจุบนั) ใชร้ะยะเวลาศึกษา ๑ ๑/๒  ปี ด าเนินการสอน 
๓๖ รุ่น มีผูส้ าเร็จการศึกษา  ๒,๐๓๔ คน   

    ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดสอนหลกัสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอ์นามยั ) 
รับผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ใชร้ะยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน  ๗ รุ่น มีผูส้ าเร็จการศึกษา
๔๒๓คน   

    ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง  พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรการพยาบาลและการผ ดุง
ครรภ ์   (ระดบัตน้ ) รับผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ใชร้ะยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๑๒ รุ่น 
มีผูส้ าเร็จการศึกษา ๗๖๔   คน    

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ถึง  พ.ศ. ๒๕๔๑  เปิดสอนหลกัสูตรประกาศ นียบตัรพยาบาลศาสตร์  ระดบัตน้  
รับผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี   ๖  ใชร้ะยะเวลาศึกษา ๒  ปี  ด าเนินการสอน  ๓  รุ่น  มีผูส้ าเร็จ
การศึกษา  ๓๖๔ คน   

   ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ถึง ปัจจุบนั  เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์  ด าเนินการสอน 
๑ รุ่น  รับผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี  ๖ ใชร้ะยะเวลาศึกษา ๔ ปี  มีผูส้ าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ี 
เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓  จ านวน  ๕๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๔ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้รับวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี  ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ จึงเปลีย่นจากหลกัสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็น
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ตั้งแต่รุ่นที ่๒ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ส าเร็จการศึกษา  ๑๐  รุ่น รวม ๕๖๗  คน 

 

๒.    สัญลกัษณ์วทิยาลยั 
 
 
 
 



 ๒ 
 

 
           สัญลกัษณ์ช่ือวทิยาลยั  คือ  “สว.”  มีตวัอกัษร ส . เป็นสีแดง ตวัอกัษร ว .  เป็นสีขาว มาจากค าวา่  
สังวาลย ์      ซ่ึงไดรั้บพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ดอกไม้   ประจ าวทิยาลยั  คือ  ดอกคูน  ซ่ึงเป็นดอกไมส้ัญ ลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น  หมายถึง  
ความสงบสุขอยา่งย ัง่ยนื 
 สี  ประจ าวทิยาลยั  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซ่ึงหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 
 ธง  ประจ าวทิยาลยั ใชพ้ื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลกัษณ์วทิ ยาลยั ตรงกลาง เป็นรูป
พระนามยอ่   “ สว ”  
 
๓. ปรัชญา   วตัถุประสงค์  วสัิยทศัน์   พนัธกจิ       และนโยบาย  

๓.๑ ปรัชญา 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเนน้

การผลิตพยาบาลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีครบถว้นทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ    มี
การศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง  และสามารถท างานร่วมกบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี     รวมทั้งพฒันาบุคลากร
ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดบัอยา่งเตม็ศกัยภาพ  เนน้การคน้ควา้วจิยัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่น ามาใช ้
ส่งเสริมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและพฒันาวชิาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมอีสาน  สามารถสืบสานจรรโลงสังคม
ใหพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

๓.๒  วตัถุประสงค์ 
 ๑.  ผลิตพยาบาลวชิาชีพใหมี้คุณสมบติัและสมรรถนะดา้นวชิาชีพพยาบาลตามนโ ยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.  ศึกษา คน้ควา้  วจิยั   เพื่อแสวงหาความรู้  รูปแบบ วธีิการ และองคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันา
วชิาชีพใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการศึกษาพยาบาล ปฏิบติัการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล 
 ๓.  พฒันาบุคลากรทั้งก่อนประจ าการและภายหลงัประจ าการเพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพความสามารถให้
รู้เท่าทนัสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔. ใหบ้ริการแก่ชุมชนและสังคมดา้นวชิาการการเผยแพร่ความรู้ เป็นท่ีปรึกษาและบริการ
วชิาการแก่สังคม 
 ๕.  กระตุน้ สนบัสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอยา่งในการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
 ๖.  เป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตามครรลองของสังคมไทยเพื่อเทิดทูนชาติ   
ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ ในระบอบประชาธิปไตย 

 
 



 ๓ 
 

๓.๓  วสัิยทศัน์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   ขอนแก่น  เป็น สถาบนัการศึกษาพยาบาลชั้นน าเพื่อชุมชน 
 
๓.๔  พนัธกจิ 

 ๑. ผลิตพยาบาลใหมี้ความรู้ความสามารถตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคเ์พื่อชุมชน 
 ๒.วจิยัสร้างองคค์วามรู้เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  วชิาชีพ  และชุมชน 
 ๓. พฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพใหมี้สมรรถนะและความสามารถตามความตอ้งการของชุมชน 
 ๔. บริการวชิาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กบั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการส่งเสริม
คุณภาพชีวติของประชาชน 
 ๕. ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพและสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
 ๖. พฒันาระบบบริหารจดัการ  บุคลากร  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 
3.5  นโยบายวทิยาลยัฯ 
๑. พฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒.  พฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะสอดคลอ้งความตอ้งการของสังคม 
๓.   พฒันานกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
๔.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยค์น้ควา้วจิยั/ผลิตผลงานวชิาการ และน าผลมาพฒันางาน 
๕.  ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานสาธารณ สุข ในการพฒันาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการ

ปฏิรูปสุขภาพ 
๖.  เผยแพร่ความรู้และสนบัสนุนการบริการวชิาการแก่สังคมเชิงรุก 
๗.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
๘.  น าระบบประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันางาน 
๙.  พฒันาระบบการประเมินผลงานแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 

๑๐.  พฒันามาตรฐานการควบคุมภายใน   บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส 
๑๑.    สร้างบรรยากาศการท างานใหมี้ความสุข  ความสามคัคี  และค่านิยมร่วม 
๑๒.    พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

๔.   คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของวทิยาลยัฯ 

          ๑.   มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ และสามารถประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
          ๒.   มีความสุขมุรอบคอบ ซ่ือสัตย ์ตดัสินใจดี 

 ๓.   มีคุณธรรมความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
๔.  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
๕.เป็นผูมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 



 ๔ 
 

๖.  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามครรลองของสังคมไทย 
๗. ใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
๘.  มีความสามารถใชท้กัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติในสังคมไดแ้ก่ การใชภ้าษาไทยดีและใช้

ภาษาสากลได ้รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
๙.  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

สถาบนัพระบรมราชชนก 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

คณะกรรมการวทิยาลยัฯ 
 

-  งานนวตักรรม 
-  งาน กจิกรรมนกัศกึษา
และท านุฯ 

-  งานปกครอง วนิยั  
สวสัดกิารและ  งานศษิย์
เกา่และองคก์รวชิาชพี 

-  งานแนะแนวใหค้ าปรกึษา
และทนุการศกึษา 

 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหาร 

-  งานบรหิารทัว่ไป   
-  งานธุรการ/งานสารบรรณ  
-  งานการเงนิ/ บญัช ี 
-  งานพสัดุ  
-  งานบรหิารบุคคลและ
พฒันา  บุคลากร 

-  งานอาคารสถานที่ /งาน
ยานพาหนะ/ซ่อมบ ารงุ   

 
 
 
 
 

ฝ่ายยทุธศาสตร ์
และพฒันาคณุภาพ  

-  งานนโยบายและแผน 
-  งาน  QA และ IC 
- งาน IT  /Computer และ
ฐานขอ้มลู      

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิจยัและบริการ
วิชาการ 

-  งานวจิยัและผลงาน
วชิาการ 
-  งานบรกิารวชิาการ /งาน
วเิทศสมัพนัธ ์/งาน
ประชาสมัพนัธ ์

- งานศนูยศ์กึษา /งานจดัการ
ความรู ้ 

 
 
 
 
 

รวม 8 คน 
 

ฝ่ายวิชาการ 

  -  ภาควชิาการพยาบาลเดก็  
ผูใ้หญ่  ผูส้งูอายุ  

 -  ภาควชิาการพยาบาลจติเวช/
กฎหมาย/บรหิาร   

 -  ภาควชิาการพยาบาล มารดา 
ทารก/ ผดงุครรภ ์

 -  ภาควชิาการพยาบาลชุมชน
และรกัษา   

-  งานทะเบยีน วดัและประเมนิ 
ผล 

-  งานหอ้งสมดุ 
 

๕.ผงัโครงสร้างการบริหาร(๑ ตลุาคม ๒๕๕๒– ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๔) 

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ 
 



บทที ่๒ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
๒.๑  นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เม่ื อ
วนัท่ี ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ดงัน้ี 
 ๑.  กระทรวงสาธารณสุขจะใชก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการผลิตบุคลากร
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายการพฒันาสาธารณสุขของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
  ๒. เร่งรัดและส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในวทิยาลยั ฯ สังกดักระทรวง
สาธารณสุขโดยยดึหลกัการใหอิ้สระและเสรีภาพแก่วทิยาลยัฯ ในการพฒันาแนวคิดการปฏิบติัพนัธกิจทุกดา้น 

  ๓.  ส่งเสริม สนบัสนุนใหพ้ฒันากลไกการประกนัคุณ ภาพในวทิยาลยัฯ โดยน าองคป์ระกอบการ
ควบคุมคุณภาพในการจดัการศึกษาเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการด าเนินการ และส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาเขา้สู่
มาตรฐานสากล 
  ๓.  สนบัสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองคก์ร
วชิาชีพในกิจกรรมการประกนัคุณภ าพการศึกษาของวทิยาลยัฯ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางใน
สังคม 
  ๕.  ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยั และพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอด
ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งการศึกษารวมทั้งเป็นขอ้มูลส าหรับพิจารณา ใหก้ารสนบัสนุนดา้น
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่วทิยาลยัฯ เพื่อพฒันาคุณภาพวทิยาลยัฯใหมี้มาตรฐานใกลเ้คียงกนั 
 
๒.๒  นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัฯ 

๑. อาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

๒. การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันากลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาในวทิยาลยัฯ โดยยดึหลกัการ
ใหอิ้สระและเสรีภาพในการพฒันาแนวคิดการปฏิบติัพนัธกิจ 

๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานต่างๆ     ทั้งภายในสังกดัสถาบนัพระบรมราช
ชนกและภายนอกสังกดัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕. ส่งเสริมใหมี้การควบคุมคุณภาพการจดัการศึกษาภายในวทิยาลยัฯ โดยการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพระหวา่งงานและฝ่ายต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 



 ๗ 
 

๖. สนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานเพื่อเตรีย มความพร้อมท่ีจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สถาบนัพระบรมราชชนก และ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
๒.๓   การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา มีวตัถุประสงค์ดังนี ้

๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของวทิยาลยัในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ี
สถาบนันั้น ๆ ก าหนดข้ึน โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพวา่
เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 
      ๒)  เพื่อใหว้ทิยาลยัทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะน าไปสู่ การก าหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค ์(goals) ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเองและเป็นสากล 

๓) เพื่อใหว้ทิยาลยัทราบจุด แขง็ จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได รับขอเสนอแนะในการพฒันาการ
ด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแขง็ และพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
                      ๔) เพื่อใหข้อ้มูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนต่อผูมีสวนไดสวนเสีย  ท าใหมัน่ใจว่าวทิยาลยัสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 
                     ๕) เพื่อใหส้ถาบนัพระบรมราชชนกและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
๒.๔  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
 
 เพื่อใหภ้ารกิจในการด าเนินงานประกนัคุณภาพทางการศึกษาด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จึงไดก้ าหนดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

๑. การควบคุมคุณภาพ  (Quality  Control) จดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ควบคุมปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพ โดยจดัท าเกณฑ์
มาตรฐานตวับ่งช้ี เนน้ท่ีระบบการก ากบัดูแลตนเอง (Self Regulation System) ในระดบับุคคล กลุ่มงาน และ
วทิยาลยั 

๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality  Audit) เป็นการติดตามตรวจสอบระดบัวทิยาลยั กลุ่มงาน โดย
เนน้ท่ีกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน มีการก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบติั รวมถึงลกัฐานต่างๆ 
วธีิการท่ีใช ้คือ ตรวจสอบหลกัฐาน หรือรายงาน การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร อาจารย ์ผูป้ฏิบติั นกัศึกษา หรือ
ผูใ้ชบ้ริการ 

๓. ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) หมายถึง การประเมินค่าคุณภาพกิจกรรมเฉพาะ
อยา่งในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจดัการศึกษา คุณภาพการวจิยั คุณภาพของการสอน โดยมีจุดเนน้ท่ีกลุ่มงาน 
การประเมินจะใชว้ธีิการประเมินตนเองจากหลกัฐาน (Self Assessment Report) 



 ๘ 
 

และเพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด วทิยาลยัฯไดมี้แนวทางการควบคุม
คุณภาพ  (Quality  Control) การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality  Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality  
Assessment) เป็น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ดงัน้ี  

๑. Plan (การวางแผน) เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปีก่อนหนา้ และผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็นขอ้มูล
ในการวางแผน โดยการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน การก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบติั ขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน จดัท าแผนการก ากบักิจกรรมการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงก าหนดเกณฑม์าตรฐานตวับ่งช้ี เพื่อใชใ้นการประเมินผล   หากมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการประกนัคุณภาพหรือตวับ่งช้ีหรือเกณฑก์ารประเมิน จะตอ้งมีการประกาศใหทุ้กหน่วยงาน
ในวทิยาลยัฯไดรั้บทราบ และถือปฏิบติัโดยทัว่กนัก่อนเร่ิมปีการศึกษา เพราะจะตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 

๒. Do (การด าเนินงาน) เป็นการปฏิบติัตามแผน ตามขั้นตอนและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้กรณีท่ีไม่
สามารถด าเนินงานได ้เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก จะตอ้งมีการปรับ
แผนในระหวา่งด าเนินการ โดยมีค าอธิบายและเหตุผลประกอบ การด าเนินงานและเก็บขอ้มูลบนัทึกผลการ
ด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ปีถดัไป) 

๓. Check (การประเมินผล) เป็นการรวบรวมขอ้มูลของผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นตวั
บ่งช้ีท่ีตั้งไว ้เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อประเมินคุณภาพในระดบัภาควชิา 
ฝ่าย และวทิยาลยั โดยในการประเมินน้ีจะตอ้งพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงาน ประเมินใน
ระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ของปีการศึกษาถดัไป 

๔. Act (การปรับปรุง) วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยัฯ น าขอ้เสนอและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน มาท าแผนกลยทุธ์ประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณของปีถดัไป รวมทั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพตอ้งน าผลการประเมินและผลการด าเนินงานมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในปี
ถดัไปใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 
 

 
ระบบ  กลไก ผู้รับผดิชอบ 

๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
(Quality  Control) 
๑.๑ พฒันาองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นใน
การควบคุมคุณภาพการจดัการศึกษา
ของวทิยาลยั จ านวน  ๙ องคป์ระกอบ 
๘๓ ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
องคป์ระกอบท่ี ๒ การเรียนการสอน 
องคป์ระกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพฒันา
นิสิตนกัศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี ๔ การวจิยั 
องคป์ระกอบท่ี ๕ การบริการวชิาการ
แก่สงัคม 
องคป์ระกอบท่ี ๖ การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
องคป์ระกอบท่ี ๗ การบริหารและการ
จดัการ 
องคป์ระกอบท่ี ๘ การเงินและ
งบประมาณ 
องคป์ระกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒. พฒันาคู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเป็นขอ้ก าหนดและ
แนวทางในการปฏิบติัการควบคุม
ภายในใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 
๓. ประกาศใชร้ะบบการควบคุม
คุณภาพการศึกษาภายในใหบุ้คลากร
ทุกฝ่ายถือปฏิบติั 

 
 
๑. ก าหนดโครงสร้างองคก์รเพ่ือรับผิดชอบ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในวทิยาลยั 
๒. ก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของวทิยาลยั 
๓. จดัตั้งหน่วยงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในวทิยาลยั  
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ท าหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
ระบบประกนั พฒันา บริหาร และก ากบั
ติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผน 
๕. ก าหนดแผนงาน/โครงการดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
๖. ก าหนดแผนการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
๗. จดัเตรียมความพร้อมของบุคลากรดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ 
๘. จดัท าฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกนัคุณภาพใหบุ้คลากรสืบคน้ไดท้าง 
Internet 
๙. สร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยงาน โดยประสานงาน
กบัทุกฝ่ายและทุกภาควชิาในวทิยาลยั  
๑๐. สร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
การศึกษานอกหน่วยงาน โดยประสานงาน
กบัสถานบริการทางสุขภาพ สบช. เครือข่าย
วทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น สกอ. สมศ. และสภา
การพยาบาล 
๑๑. ผูบ้ริหารทุกระดบัรับผิดชอบก ากบัดูแล 
ตวัช้ีวดัและจดัเก็บขอ้มูล  

 
 
ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
 
 
รองฯยทุธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯแ/คณะกรรมการ 
ประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ 
หวัหนา้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ 
หวัหนา้งาน, หวัหนา้ฝ่าย, หวัหนา้ภาค 



 ๑๐ 
 
 

ระบบ  กลไก ผู้รับผดิชอบ 

๒. การตรวจตดิตามคุณภาพ (Quality  

Audit) 
๒.๑ สร้างและพฒันาแนวทางการปฏิบติัใน
การตรวจสอบภายในและการประเมินผล 
๒.๒ เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 
๒.๓ จดัระบบและด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในอยา่งครอบคลุมโดย 
- ทุกกลุ่มงานและภาควชิาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสนอใหค้ณะผูต้รวจประเมิน
ของวทิยาลยัเขา้ไปตรวจประเมิน 
- ตรวจประเมินขา้มภาคและขา้มฝ่ายอยา่ง
นอ้ยปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง ในช่วงเดือน 
มิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาต่อไป 
- เขียนรายงานการประเมินตนเองใน
ภาพรวมของวทิยาลยั เพื่อสรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมขององคก์ร 
- ประชาสมัพนัธ์ผลการประเมินใหค้ณะ
กรรมการบริหาร บุคลากรทุกฝ่าย 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง น าผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับแผนงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
๒.๔ เสนอใหบุ้คลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มาตรวจสอบคุณภาพ (External 
auditing) ไดแ้ก่ เครือข่ายวทิยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ สบช. เขา้มา
ตรวจสอบคุณภาพองคก์ร 
- ประชาสมัพนัธ์ผลการประเมินใหค้ณะ
กรรมการบริหาร บุคลากรทุกฝ่าย 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง น าผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับแผนงาน/โครงการ และประชาสมัพนัธ์
ใหส้าธารณชนรับทราบ 
 

 
๑. จดัท าแผนการตรวจติดตามประจ าปี 
 
 
๒. เตรียมความพร้อมของผูต้รวจประเมิน 
โดยการส่งไปอบรมพฒันา 
 
๓. จดัท าคู่มือและแนวทางการตรวจ
ประเมิน 
 
๔. จดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการตรวจประเมินไวใ้หพ้ร้อม 
 
๕. แต่งตั้งหวัหนา้และคณะผูต้รวจสอบ 
 
 
๖. ด าเนินการตรวจประเมินและรายงานผล
ตามแผนท่ีก าหนด 

 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
คณะผูต้รวจประเมิน 
 

 
 



 ๑๑ 
 

ระบบ  กลไก ผู้รับผดิชอบ 

๓. การประเมนิคุณภาพ (Quality  

Assessment) 
๓.๑  วทิยาลยัด าเนินการหลงัจากท่ีวทิยาลยั
ผา่นการตรวจประเมินคุณภาพภายในดว้ย
ตนเองและจากบุคคลภายนอกแลว้ ให้
ด าเนินการขอประเมินเพื่อใหก้ารรับรอง
คุณภาพ หน่วยงานท่ีวทิยาลยัตอ้งงเสนอ
ขอใหมี้การรับรองไดแ้ก่ สมศ. และสภาการ
พยาบาล 
๓.๒  วทิยาลยัยืน่ใบขอรับการรับรองและ
ส่งเอกสารขอ้มูลคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓.๓  สมศ. หรือสภาการพยาบาล เขา้มา
ตรวจเยีย่มสถาบนัเพื่อประเมินคุณภาพ และ
ใหก้ารรับรองตามท่ีร้องขอ 
๓.๔  ประชาสมัพนัธ์ผลการประเมินเพื่อให้
ขอ้มูลป้อนกลบั ใหค้ณะกรรมการบริหาร 
บุคลากรทุกฝ่าย ผูเ้ก่ียวขอ้ง น าผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
อยา่งต่อเน่ือง 
๓.๕ ประชาสมัพนัธ์ผลการประเมินให้
สาธารณชนรับทราบ 
๓.๖ จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงาน
ประกนัและเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลประกนั 

 
 
๑. ก าหนดผูรั้บผิดชอบแผนงานและ
โครงการ 
 
 
๒. เขียนแผนงาน/โครงการรับการตรวจ
ประเมิน 
 
๓. จดัเตรียมความพร้อมขององคก์รให้
พร้อมรับการตรวจประเมิน 
 
๔. ก าหนดผูรั้บผิดชอบงานประชาสมัพนัธ์
ผลการประเมินและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
รองฯยทุธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 ๑๒ 
 

๒.๕  ระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาล  วทิยาลยัพยาบาล 

บรมราชนนี  ขอนแก่น 
 

ก. นโยบายการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาล 
 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้และทกัษะการประกนั
คุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาลโดยก าหนดนโยบายดงัน้ี 
 ๑.  ด าเนินกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาลทุกคนอยา่งนอ้ย ๑  
คร้ัง/ปี  
 ๒. ใหส้โมสรนกัศึกษาพยาบาลและชมรมนกัศึกษาน าแนวคิดประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการของสโมสรนกัศึกษาพยาบาลและชมรมนกัศึกษา 
 ๓. ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยใหมี้ส่วนร่วมใน
การประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัตลอดจนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของการประกนัคุณภาพในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๔. ใหมี้ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โครงการของสโมสรนกัศึกษา และของชมรม
นกัศึกษาตามแนวคิดของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ๕. ด าเนินการ สนบัสนุน ส่งเสริมใหน้กัศึกษาพยาบาล สร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพทั้งภายในวทิยาลยั
และภายนอกวทิยาลยั  
 

ข. คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล 
 เพื่อใหน้กัศึกษาพยาบาลไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัจึง
มีการแต่งตั้งนกัศึกษาเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคือ  นายกสโมสร  และรองนายกสโมสร
นกัศึกษา 
  

ค. ระบบการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาประกอบด้วย 

 ๑. ปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกบัระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาพยาบาลใหม่ชั้นปี
ท่ี ๑ 
 ๒. ใหค้วามรู้และทกัษะการประเมินคุณภาพภายในใหแ้ก่คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั
นกัศึกษา 
 ๓. ใหค้วามรู้และทกัษะการการเขียนแผนปฏิบติัการ โครงการและการพฒันาโครงการโดยใช้
กระบวนการ PDCA แก่คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและคณะกรรมการชมรมนกัศึกษา 
 ๔. อบรมฟ้ืนฟูความรู้เก่ียวกบับทบาทนกัศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาทุกชั้นปี 
 



 ๑๓ 
 

ง. ระบบการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ๑. กิจกรรมประเมินและตรวจสอบการด าเนินแผนงานโครงการ กิจกรรม สโมสรนกัศึกษา ตาม
กระบวนการ PDCA   
 ๒. ระบบการประเมินผลหลงัด าเนินกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

๒.๖   ค าจ ากดัความทีเ่กีย่วข้อง 
ระบบ  หมายถึง  การบริหารจดัการท่ีตอ้งแสดงถึง นโยบาย โครงสร้าง ผูรั้บผดิชอบ กิจกรรม แผน

ด าเนินงาน การปฏิบติั  การตรวจสอบ และประเมิน 
ระบบคุณภาพ  (Quality System)  หมายถึง  โครงสร้างของการจดัการภายในองคก์ร หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ ขั้นตอนการท างาน วธีิการท างาน และทรัพยากรอ่ืนๆ ส าหรับการบริหารใหเ้กิดคุณภาพ 
คุณภาพ  (Quality)  หมายถึง  คุณสมบติัทุกประการของผลผลิตเป็นไปตามขอ้ก าหนดตอบสนองความ

ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
การประกนัคุณภาพ  (Quality Assurance)  หมายถึง  กิจกรรมหรือการปฏิบติัใด ๆ ท่ีหากด าเนินการตาม

ระบบและแผนท่ีวางไวจ้ะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่จะไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
สถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง  วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนทั้งของรัฐ

และเอกชนท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาต ่ากวา่ปริญญา และ /หรือระดบัปริญญา ในท่ีน้ี ไดแ้ก่  สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบนัเฉพาะทางสังกดั
กระทรวงอ่ืน ๆ 

 
๒.๗  นิยามกลุ่มสถาบัน 

กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนั อุดมศึกษา ในป  ๒๕๕๑ 
ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบั ณฑิตระดบัต ่ากว่ าปริญญาตรี จดัฝ ก 
อบรมสนองตอบความตอ้งการของท้ องถ่ิน  เพื่อเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู เขาสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบนัสนบัสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็ นแหล่งเรียนรู ท่ีส่งเสริม
ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวติอนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 กลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้ นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้ นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
เพื่อให้ได้บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็ นหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและการเปล่ียนแปลงในระดบั
ภูมิภาคสถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเขม้แขง็ให้กบัหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาโทด้วยก็ได ้
 กลุ่ ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะก ลุ่
มสาขาวชิา ทั้งสาขาวชิาทางวทิยาศาสตร กายภาพ วทิยาศาสตร ชีวภาพ สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร  รวมทั้ง
สาขาวชิาชีพเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเน้ นการท าวิ ทยานิพนธหรือการวจิยั หรือเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู  



 ๑๔ 
 

ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอ บอาชีพระดบัสูง หรือเน้ นทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบนัอาจมี
บทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถ าบนัในกลุ่ มน้ีอาจจ าแนกได เป็น ๒ 
ลกัษณะคื อ ลกัษณะท่ี ๑ เป็นสถาบนัท่ีเน้ นระดบั บณัฑิตศึกษา และลกัษณะท่ี ๒  เป็นสถาบนัท่ีเน้ นระดบั
ปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง สถาบันทีเ่น้ นการวิจั ยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้ นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึ กษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก และเน นการท าวิ
ทยานิพนธ์และการวจิยัรวมถึงการวจิยัหลงัปริญญาเอก สถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผู ้ น าทางความคิด
ของประเทศส ถาบนัมีศกัยภา พในการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาไทยใหอ้ยู่ ในแนวหน าระดบัสากล มุ่งสร างองค
ความรู้ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวชิาการ 
 ส าหรับวทิยาลยัในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาใน กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ๒  เป็นสถาบันทีเ่น้นระดับปริญญาตรี 
 เพื่อให้ การประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์   จึงควรมีแนวทางการจดักระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ซ่ึงสามารถแยกไดเ้ป น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บขอ้มูล  (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง 
(act) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 P =  เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ ตน้ปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่ อนหนาน้ีมา
ใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนด้ วย  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบประกนัคุณภาพหรือตวับ่ งช้ีหรือเกณฑก์าร
ประเมิน จะตอ้งมีการประกาศใหทุ้กหน่วยงานในสถาบนัไดรั้บทราบและถือปฏิบติัโด ยทัว่กนัก่ อนเร่ิมป
การศึกษา เพราะตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบนัทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ ตน้ปการศึกษา คือเดือนท่ี ๑ – เดือนท่ี ๑๒ 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถดัไป) 
 C = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดบัภาควชิา คณะวชิาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ และสถาบนั ระหวา่ง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถดัไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
สถาบนัอุดมศึกษาน าข้ อเสนอแนะและผลการประเมินของคณ์ะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั ) มาท าแผนปฏิบติัการประจ าปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถดัไป  หรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใช้ งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิ เศษก็ได ้การ
ก าหนดตวับ่ งช้ีส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษาในรอบน้ี  จ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ
และตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ  ดงัน้ี 

๑) ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็ นขอ้ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งช้ีเป น ๕ ระดบั 
มีคะแนนตั้งแต่  ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนบัจ านวนข้ อและระบุว่ าผลการด าเนินงานได ก่ีขอ ได้คะแนนเท่าใด 
กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได ้๑ คะแนน ใหถื้อวา่ได ้๐ คะแนน 

๒) ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 



 ๑๕ 
 

๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม )  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตวับ่ งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละ
หรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ โดยท่ีแต่ละตวับ่งช้ีจะก าหนดค่ ารอยละหรือค่าเฉล่ีย
ท่ีคิดเป็นคะแนน ๕ ไว ้ตวัอยา่ง  เช่น 

ตัวอย่างที ่๑ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีไดร้้อยละ ๗๕.๕๑   
คะแนนท่ีได ้ =  ๗๕.๕๑ x ๕            =   ๓.๗๘ 

                             ๑๐๐ 
ตัวอย่างที ่๒ ก าหนดร้อยละ ๘๕  เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีไดร้้อยละ  ๓๔.๖๒   
คะแนนท่ีได ้ =   ๓๔.๖๒ x ๕     =   ๒.๐๔ 
                      ๑๐๐ 
ตัวอย่างที ่๓ ก าหนดคา่เฉล่ียคือ จ านวนเงินวจิยัต่ออาจารยแ์ละนกัวจิยั  ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นคะแนน ๕   

ผลการด าเนินงานได ้ ๑๕๒,๕๐๐.๓๕  บาทต่อคน 
                            คะแนนท่ีได ้ =  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕   =  ๓.๘๑ 

                                              ๒๐๐,๐๐๐ 
ตัวอย่างที ่๔ ก าหนดร้อยละ ๙๐  เป็นคะแนน ๕  ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีไดร้้อยละ ๙๒.๐๘ 

                             คะแนนท่ีได ้ =  ๙๒.๐๘ x ๕    =   ๕ 
                                                                ๑๐๐     
 
หลักการคาํนวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน สรุปไดด้งัน้ี 
๑) ผลการด าเนินงานเทา่กบัหรือสูงกวา่ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนน ๕ จะไดค้ะแนน ๕ 
๒) ผลการด าเนินงานต ่ากวา่ค่าร้อยละหรือคา่เฉล่ียท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนน  ๕  ค านวณ คะแนนท่ีได ้ดงัน้ี 
 คะแนนท่ีได ้  =     ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการด าเนินการ          x  ๕  
                                   ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ ของตวับ่งช้ีนั้น ๆ 
ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนนใหใ้ชท้ศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี ๓  
ตามหลกัการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข ๕ ข้ึนไปปัดข้ึน) เช่น 
                                                  ๗๒.๓๖๔  เป็น    ๗๒.๓๖ 
                                                   ๓.๙๗๕  เป็น  ๓.๙๘ 
  
 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่ งช้ีเป็น ๕ ระดบั มีคะแนนตั้งแต่  ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือ
ด าเนินการไม่ครบท่ีจะได ้ ๑  คะแนน ใหไ้ด ้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะ์แนน  ดงัน้ี 
           คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐         หมายถึง      การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
                                คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐        หมายถึง การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
                                คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐       หมายถึง การด าเนินงานระดบัพอใช ้



 ๑๖ 
 

                                คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐       หมายถึง การด าเนินงานระดบัดี 
                                คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐        หมายถึง การด าเนินงานระดบัดีมาก 
 
๒.๘  ค าช้ีแจงอืน่ๆในการน าตัวบ่งช้ีไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนัแต่ล ะสถาบนัอุดมศึกษาจะต องใชต้วับ่ งช้ี
คุณภาพทุกตวัในการประเมินคุณภาพ 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควชิา หรือหน่วยงานเทียบเ ท่าและหน่วยงานท่ีมี
การเรียนการสอนใหส้ถาบั นพิจารณาตวับ่ งช้ีท่ีจะน าไปใชใ้ห สอดคลอ้งกบับริบท โครงสร้ าง และระบบการ
บริหาร และปรับขอ้ความในตวับ่งช้ีและเกณฑ์ มาตรฐานให้สอดคลอ้งกบัระดบัของหน่ วยงานท่ีรับการประเมิน 
เช่น ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑  การประเมินสภาสถาบนัและผูบ้ริหารของสถาบนัอาจปรับเป นการประเมินกรรมการประจ า
หลกัสูตรและผูบ้ริหารหลกัสูตร เป็นตน้ 

๓) การประเมินทุกตวับ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเวน้ตวับงช้ีท่ี ๑.๑  ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๓ 
และ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๑ สถาบนัอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได ้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุใหช้ดัเจนและต อง
ประเมินในรอบปี งบประมาณอยา่งต่ อเน่ือง โดยใช  พ.ศ.ของป งบประมาณท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 
ส าหรับตวับ่งช้ีของสมศ. ใหใ้ชร้อบปีตามท่ี สมศ. ก าหนด 

๔) อาจารยป์ระจ า  หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรท่ีมี สัญญาจางกบัสถาบนัอุดมศึกษา
ทั้งปีการศึกษา ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 

นกัวจิยัประจ า  หมายถึง ข้ าราชการ หรือพนกังาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจา้งกบั
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีวจิยัหรือนกัวจิยั 

การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า ให้นบัระยะเวลาการท างาน ดงัน้ี 
     ๙-๑๒ เดือน           คิดเป็น ๑ คน 

       ๖ เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน   คิดเป็น ๐.๕ คน 
     นอ้ยกวา่ ๖ เดือน    ไม่สามารถน ามานบัได ้

 
๒.๙  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในตัวบ่งช้ี 
กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เป็ นกระบวนการ
จดัการศึกษาท่ีตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบติั
ในสภาพจริงของการท างาน มีการ เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสังคมและการประยกุต์ ใช้ มีการจดักิจกรรมและ
กระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 

นอกจากน้ีตอ้งส่ งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธ รรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ โดยสะท อน
จากการท่ีนกัศึกษาสามา รถเลือกเรียนรายวชิา หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหวัขอ้ท่ีสนใจในขอบเขต
เน้ือหาของวชิานั้นๆ 



 ๑๗ 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาตามแนวทางเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงมุ่ งพฒันาความรู  
และทกัษะทางวชิาชีพ ทกัษะชีวติและทกัษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตวัอยา่งเช่น 

๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
๒) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
๓) การเรียนรู้แบบสรรคนิ์ยม (Constructivism) 
๔) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 
๕) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)   
๖) การเรียนรู้ท่ีเนน้การวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ (Research–based Learning)   
๗) การเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)   

 
การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบ วนการ สารสนเทศ การจดัสรร
ทรัพยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ์  และการวเิคร าะห์  เพื่อสนบัสนุนเป้ าประสงค์ ท่ีส าคญัของสถาบนั
(organization-wide goal)การบูรณาการท่ีมีป ระสิทธิผล เป็นมากกว่ าความสอดคล องไปในแนวทางเดียวกนั 
(alignment) ซ่ึงการด าเนินการของแต่ ละองค์ ประกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการด าเนินการ  มีความ
เช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอยา่งสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวจัิยในทีป่ระชุมวชิาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวจิยัในท่ีประชุมวชิาการ 
และบทความฉบบัสมบูรณ (Full paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากก ารประชุม (Proceedings)
 โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ย  ศาสตราจารย์
 หรือผู ้ทรงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก   หรือผู ้ทรงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จา ก
นอกสถาบนัเจ้ าภาพอย่ างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู ้ ประเมินบทความ ท่ีเป็นผู ้ เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบนัของเจา้ของบทความ 
 
การเผยแพร่ ผลงานวจัิยในทีป่ระชุมวชิาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวจิยัในท่ีประชุม
วชิาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ย   ศาสตราจารย์
หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอกหรือผู ้ ทรงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็ นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากต่ างประเทศ
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
 
การให้บริการทางวชิาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการแก่สังคมภายนอกสถาบนัการศึกษา 
หรือเป็นการใหบ้ริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ 
 
 



 ๑๘ 
 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมายถึง การให้ อ านาจและความรับผดิชอบ ในการตดัสินใจและในการปฏิบติัแก่
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวจัิย  หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเ บียบแบบแผนในการคน้หาค าตอบของปั ญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์ คิดคน้ท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้ นควาหรือทดลอง วเิคราะห์ และตีความ
ขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง  ผลงานวชิาการ (ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นงานวจิยั) ท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ท่ีแสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นท่ียอมรับ 

 
จรรยาบรรณนักวจัิย

  หมายถึง หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนกัวจิยัทัว่ไป เพื่อให้การด าเนินงานวจิยัตั้งอยู่
บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัวชิาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษา  คน้ควา้ใหเ้ป็
นไปอยา่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวจิยั ดงัน้ี 

๑) นกัวจิยัตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการ 
๒) นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการท าวจิยัตามขอ้ตกลงท่ีท าไวกบัหน่วยงานท่ีสนบัสนุน

การวจิยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกดั 
๓) นกัวจิยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีท าวจิยั 
๔) นกัวจิยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวจิยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
๕) นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวจิยั 
๖) นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิยั 
๗) นกัวจิยัพึงน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชนใ์นทางท่ีชอบ 
๘) นกัวจิยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ื้น 
๙) นกัวจิยัพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 

 
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย และบุคลากรสาย
สนบัสนุนพึงปฏิบติัเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติ คุณ ช่ือเสียง และฐานะ ของอาจารย และบุคลากรสายสนบัสนุน
ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด โดยอาจใช้ กรอบแนวทางตามประกาศ ก .พ .อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยต้ องยดึมัน่ในหลกัการ ๖ ประการ คือ ๑) ยดึมัน่และยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกต อง ๒) 
ซ่ือสัตยสุ์จริตและรับผดิชอบ ๓) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได  ๔) ปฏิบติัหน้าท่ีโดย
ไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม ๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ๖) ไม่ใชอ้  านาจครอบง าผดิท านองคล์องธรรมต่ อนกั
ศึกษา และตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ๓) 
จรรยาบรรณต่อการ ปฏิบติังาน  ๔) จรรยาบรรณต่ อหน่ วยงาน ๕) จรรยาบรรณต่อ ผูบงัคบับญัชา  ๖) 
จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ๗) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อนกัศึกษาและผู ้ รับบริการ ๙) 



 ๑๙ 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชน และ๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักวจัิยประจ า  หมายถึง ข าราชการ หรือ พนกังาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้ างกบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีวจิยัหรือนกัวจิยั 
 
นักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑจ์ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงัน้ี 

ระบบทวภิาค  -  ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
(๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

    -  ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  ลงทะเบียน  ๒๔  หน่
วยกิต ต่อปีการศึกษา (๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค -  ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
(๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

   -  ส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา(๑๐ หน่วยกิตต่อ 
ภาคการศึกษา)   

ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดงัน้ี 
๑) ค านวณค่าหน่วยกิตนกัศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงก็คือ  ผลรวมของผลคูณระหว่

างจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกบัจ านวนหน่วยกิตแต่ ละรายวชิาท่ีเปิ ดสอนทุกรายวชิาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

SCH =   ∑ nici 
เม่ือ ni = จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในวชิาท่ี i 

      Ci =     จ านวนหน่วยกิตของวชิาท่ี i 
๒) ค านวณค่า FTES โดยใชสู้ตรค านวณดงัน้ี 

 FTES =                         SCH 
                                 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้น ๆ 
 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัได้ มีการ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 

นักศึกษาภาคพเิศษ  หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียนในช่ วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัมิไดน้บัว่ า
การสอนดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรือไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัการสอนของอาจารย์ เป็
นการพิเศษ 
 
 



 ๒๐ 
 

แนวปฏิบัติทีด่ี  หมายถึง   วธีิปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีท าให้ องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ ความเป็
นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวชิาการหรือวชิาชีพนั้น ๆ มีหลกัฐานของความส าเร็จปรากฏชดัเจน  โดย
มีการสรุปวธีิปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนคว ามรู้และประสบการณ์  บนัทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินการและความส าเร็จของสถาบนั ตวัอยา่งของกลุ่ มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั เช่ น นกัศึกษา  ผู ้ปกครอง 
สมาคมผู้ปกครอง ผู ้ ปฏิบติังานคู่ ความร่วมมือทั้งท่ีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ  คณะกรรมการก ากบัดูแล
สถาบนัในดา้นต่างๆ ศิษยเ์ก่า นายจา้ง สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ องค์การท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลกฎ ระเบียบ องค์ การ
ท่ีให้เงินสนบัสนุน ผู ้ เสียภาษี ผู ้ ก  าหนดนโยบาย ผู ้ ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในทอ้งถ่ินและชุมชนวชิาการหรือ
วชิาชีพ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมกัใช้ เวลา ๕ ปี เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการพฒันา
ของสถาบนั แผนกลยทุธ์ประกอบ ไปด้วยวสิัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์  ผลการวเิคราะห์ จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยทุธ์ต่างๆ ของสถาบนัควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบนั มีการก าหนดตวับ่
งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยทุธ์และค่าเป้าหมายของตวับ่ งช้ีเพื่อวดัระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามกล
ยทุธ์ โดยสถาบนัน าแผนกลยทุธ์มาจดัท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอด
แผน 
กลยทุธ์ลงสู่ภาคปฎิบติั เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานจริงตามกลยทุธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่ างๆ 
ท่ีจะตอ้งด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยทุธ์  ตวับ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู ้ รับผดิชอบหลกัหรือหวัหน้ าโครงการ  งบประมาณ
ในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน 
 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีการก าหนดอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งท าอะไร้บา้งเพื่อใหไ้ดผ้ลออกมาตามท่ีต้
องการ ขั้นตอนการปฏิบติังานจะต้ องปรากฏให้ ทราบโดยทัว่กนัไม่ว่ าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวธีิการอ่ืนๆ องค์ ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปัจจยัน าเข้ า กระบวนการ ผลผลิต
และขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
 
กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้ ระบบมีการขบัเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจดัองค์ การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้  าเนินงาน 
 



 ๒๑ 
 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีท าหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้มูลเข้ ามาท าการประมวลผลรวมทั้งการวเิคราะห์
เพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  และน าส่ งไปยงัผู ้ท่ีมีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบติังาน 
การบริหาร หรือการตดัสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการท างานของ
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ การมีหลายประเภทในแต่ ละประเภทมีได้ หลายระบบ ทั้งน้ีเพื่อ
ตอบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นในการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 
วารสารระดับชาติ  หมายถึง วารสารวชิาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบัชาติ และมีช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร่ โดยส านกังานฯ หรือวารสารวชิาการ 
ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวชิาการ(Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานขอ้มูลสากลอ่ืน ๆ ท่ีเป็ นท่ียอมรับในศาสตร์ นั้น ๆ หรือวารสารวชิาการท่ี
ยอมรับโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดบันานาชาติ และมีช่ือปรากฏใน
บญัชีรายช่ือท่ีเผยแพร่โดยส านกังานฯ 
 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ   หมายถึง หน่ว ยงานราชการระดบักรมหรือเทียบเท่ าข้ึนไป หรือรัฐวสิาหกิจ 
หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หลกัธรรมาภิบาล   หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ  การควบคุม ดูแลกิจการต่ างๆ ใหเ้ป็ นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ด ทั้งภาครัฐและเอกชน   ธรรมท่ี
ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่ างกว้างขวาง กล่ าวคือ หาได้ มีความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่
านั้น แต่ รวมถึงศีลธ รรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต อง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวญิ ญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจากการแทรกแซงจากองคก์ารภายนอก  เป็นตน 
 

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะน ามาปรับ
ใชใ้นภาครัฐมี ๑๐ องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

๑) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบติั ราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป าหมาย
ของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีได้ รับงบประมาณมาด าเนินการ ร วมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่ วนราชการหรื
อหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ ายคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังานใ นระดบัชั้นน าของประเทศ  เพื่อให เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบติั ราชการจะต้องมีทิศทางยทุธศาสตร   และเป้าประสงค ท่ีชดัเจน มีกระบวนการ



 ๒๒ 
 

ปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่ างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 

๒) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีท่ีมี การ
ออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใช้ เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเห มาะสมใหองค์การสามารถ
ใชท้รัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การใหบริการท่ีสามารถด าเนินการได ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้ างความเช่ือมัน่ ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการ
ของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยูใ่นระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่ างตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเ้ม่ือมี
ขอ้สงสัยและสามารถเข้ าถึงขอ้มูลข่ าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไ ดอ้ย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้

๖) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผู ้ มีส่วนไดส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้ าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปั ญหาหรือประเด็น
ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก่ ไขปั ญหา ร่ วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่ วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

๗) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่ วนกลางใหแ้ก่ หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่ วนทองถ่ิน )  และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผดิชอบในการตดัสินใจ
และการด าเนินการให้ แก่บุคลากร โดยมุ่ งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่ อผูรั้บบริการและผู มีส่
วนไดส่้วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

๘) หลกันิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใชอ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข อบงัคบัในการ
บริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

๙) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบติัและได รับบริการอยา่งเท่ าเทียมกนั  โดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐) หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผู มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป นขอตกลงท่ีเกิดจากการใช กระบวนการเพื่อหาข อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได รับ
ประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มท่ีได รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต องไม่มีข้ อคดัคานท่ียติุไม่ไดใ้น
ประเด็นท่ีส าคญั โดยฉนัทามติไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์



 ๒๓ 
 

 
หลกัสูตรสาขาวชิาชีพ หมายถึง รายวชิาและประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาเพื่อใหไดรั้บการรับรองจาก
สภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
 
อาจารย์ประจ า  หมายถึง ข้าราชการ พนกังาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ างกบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

๒.๑๐  สรุปตัวบ่งช้ีและค่าน า้หนักในการประกนัคุณภาพภายในวทิยาลยัสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
 

รายการ 

ค่าน า้หนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 

องค์ ประกอบที ่ ๑   ปรัชญา  ปณธิาน  วตัถุประสงค์  และแผน
ด าเนินการ 

    

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน (สกอ ๑.๑) ๑ - ๑ ๑ 
องค์ประกอบที ่๒    การผลติบัณฑิต     
๒.๑ ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ ๒.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๒.๒ อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ ๒.๒) ๑ - ๑ ๑ 
๒.๒.๑ การพฒันาคณาจารย ์(สมศ ๑๔) - ๕ ๕ ๕ 
๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ 
๒.๔) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๔.๑ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการ 
วชิาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ (สบช) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้  
(สกอ ๒.๕) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๖ ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖) ๑ - ๑ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน (สบช)     
๒.๗ ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤ ทธิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ ๒.๗) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๗.๑ บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี (สมศ ๑) 

- ๕ ๕ ๕ 

๒.๗.๒ คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ ๒) 

- ๕ ๕ ๕ 

๒.๗.๓ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึ กษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่(สมศ ๓) 

- ๕ ๕ ๕ 

 
 
 
 



 ๒๕ 
 

 

รายการ 

ค่าน า้หนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๗.๔  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีสอบ 
ใบประกอบวชิาชีพหรือขอ้สอบมาตรฐานผา่นในคร้ังแรก (สบช) 

๑ - ๑ ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๗.๕ การพฒันาบณัฑิตพึงประสงค ์(สมศ ๑๖.๑.๖) - ๕ ๕ ๕ 
๒.๘ ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี 
จดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ ๒.๘) 

๑ - ๑ ๑ 

องค์ประกอบที ่๓  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา     
๓.๑ ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูล 
ข่าวสาร(สกอ ๓.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ ๓.๒) ๑ - ๑ ๑ 
องค์ประกอบที ่๔  การวจัิย     
๔.๑ ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้ างสรรค์ (สกอ 
๔.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๔.๒ ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองาน 
สร้างสรรค ์(สกอ ๔.๒) 

๑ - ๑ ๑ 

๔.๓ เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้ างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั (สกอ ๔.๓) 

๑ - ๑ ๑ 

๔.๓.๑ งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  
(สมศ ๕) 

- ๕ ๕ ๕ 

๔.๓.๒ งานวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ ๖) - ๕ ๕ ๕ 
๔.๓.๓ ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗) - ๕ ๕ ๕ 
องค์ประกอบที ่๕  การบริการทางวชิาการแก่สังคม     
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ ๕.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๕.๒ กระบวนการบริการทางวชิาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม 
(สกอ ๕.๒) 

๑ - ๑ ๑ 

๕.๒.๑ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมา
ใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวจิยั (สมศ ๘) 

- ๕ ๕ ๕ 

 
 



 ๒๖ 
 

 

รายการ 

ค่าน า้หนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๕.๒.๒ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ ของชุมชนหรือ
องคก์รภายนอก (สมศ ๙) 

- ๕ ๕ ๕ 

๕.๒.๓ การพฒันาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกา ร
พฒันาวชิาชีพอ่ืน (สมศ ๑๖.๑.๓) 

- ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที ่๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม     
๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ 
๖.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ 
๑๐) 

- ๕ ๕ ๕ 

๖.๑.๒ การพฒันาสุนทรียภาพในมิติท างศิลปะและวฒันธรรม
(สมศ ๑๑) 

- ๕ ๕ ๕ 

องค์ประกอบที ่๗  การบริหารและการจัดการ     
๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผู ้ บริหารทุกระดบัของสถาบนั 
(สกอ ๗.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๗.๑.๑ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ ๑๒) - ๕ ๕ ๕ 
๗.๑.๒ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผู ้ บริหารสถาบนั   (สมศ 
๑๓) 

- ๕ ๕ ๕ 

๗ .๑ .๓ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นของวทิยาลยั        
(สมศ ๑๗) 

- ๕ ๕ ๕ 

๗.๒ การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ ๗.๒) ๑ - ๑ ๑ 
๗ .๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ            
(สกอ ๗.๓) 

๑ - ๑ ๑ 

๗.๔ ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ ๗.๔) ๑ - ๑ ๑ 
องค์ประกอบที ่๘  การเงินและงบประมาณ     
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑) ๑ - ๑ ๑ 
องค์ประกอบที ่๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ     
๙ .๑ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน         
(สกอ ๙.๑) 

๑ - ๑ ๑ 



 ๒๗ 
 
 
 

รายการ 

ค่าน า้หนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกดั  
(สมศ ๑๕) 

- ๕ ๕ ๕ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๓ 
องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การประเมิน 

 
องค์ประกอบที ่๑   ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
หลกัการ 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้ นท่ีอาจแตกต่ างกนั ดงันั้น จึงเป็ นหน้าท่ีท่ี
สถาบนัจะกาํหนดวสิัยทศัน์  แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี ให้ชดัเจนและสอดคล้ องกบัปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้ นของสถาบนั ท่ีสนบัสนุนภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐา นการอุดมศึกษา มาตรฐานวชิาชีพ (ถา้มี) ตลอดจนสอดคล้ องกบักรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปีฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกาํหนดวสิัยทศัน์และแผนกลยทุธ์ สภาสถาบนัเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมของสมาชิกทุก 
กลุ่มในสถาบนั และมีการถ่ ายทอดวสิัยทศัน์ และแผนกลยทุธ์ ท่ีกาํหนดแล้วให้รับทราบทัว่กนัทั้งอาจารย์  เจา้หน้าท่ี 
นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้ริการและสังคมโดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

๑. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ .ศ. ๒๕๔๕  
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบบัท่ี  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ .ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher Education) 

(TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. หลกัการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 



 ๒๙ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑    กระบวนการพฒันาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการแก่
สังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ในการดาํเนินพนัธกิจหลกัสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็ นตอ้งมีการกาํหนด
ทิศทางการพฒันาและการดาํเนินงานของสถาบนั เพื่อให้สถาบนัดาํเนินการสอดคล้ องกบัอตัลกัษณ์ หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่ างย ัง่ยนื ดงันั้น สถาบนัต้ องกาํหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ ตลอดจนมีการ
พฒันาแผน กลยทุธ์และแผนดาํเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของสถาบนั 

ในการพฒันาแผนกลยทุธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลกัษณ์หรือจุดเน้นของสถาบนัแลว้  จะตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆของชาติ  รวมถึงทิศทางการพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของ
สถาบนัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน
สถาบนั และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็ นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบญัญติัสถาบนั  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบั
ท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)   
 ๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ  ๔  พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน 
การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 ๔. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์แผนปฏิบติัการประจาํปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับงช้ี เพื่อวดัความสาํเร็จ
ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
 ๕. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ ๔ พนัธกิจ 
 ๖. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่ งช้ีของแผนปฏิบติัการประจาํปี  อย่างน้อยปีละ ๒  คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
 ๗. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่ งช้ีของแผนกลยทุธ์  อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง และรายงานผลต่ อผู ้
บริหารและสภาสถาบนัเพื่อพิจารณา 
 
 ๘. มีการนาํผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกล ยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการประจาํปี 



 ๓๐ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ หรือ ๗ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๘ ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 

องค์ประกอบที ่๒ การผลติบัณฑิต 
หลกัการ 

พนัธกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา   คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียนการ สอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ในวชิาการและวชิาชีพ  มีคุณลั กษณะตามหลกัสูตร ท่ีกาํหนด การเรียนการสอนในยคุ ปัจจุบนัใช้
หลกัการ ของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู ้ เรียนเป็ นสาํคญั ดงันั้นพนัธกิจ ดงักล่าวจึงเก่ียวข้ องกบัการบริหาร
จดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่ การกาํหนดปัจจยันาํเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกาํ หนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรมีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยั
หลกัการร่วมมือร่วมพลงัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

ดงันั้น จึงจาํเป็ นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ ประกอบต่างๆท่ีใช้ในการผลิต
บณัฑิต ไดแ้ก่ (ก) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวชิาต่างๆ (ข) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาอาจารย์  (ค) ส่ือการศึกษา
และเทคนิคการสอน (ง) หอ้งสมุดและแหล่ งการเรียนรู้ อ่ืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา  (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
และบริการการศึกษา (ช) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผ ลทางการเรียนของนกัศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามท่ี
แต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึ กษาเห็นสมควร  ตามท่ีกฎกระทรวงว่ าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์  และวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กาํหนด 
 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

๑. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบบัท่ี  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สาํนกังานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๕. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.     (Framework for Higher Education) (TQF: 

HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ   
 

๙. แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาํนกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 ๓๒ 

๑๐. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑ . มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ.๒๕๕๓ สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

ตัวบงช้ีที ่๒.๑  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี สถาบนัอุดมศึกษามีหน้ าท่ีพฒันาหลกัสูตรให้ สอดคล้ องกบัปรัชญาปณิธาน วสิัยทศัน์  
พนัธกิจและความพร้ อมของสถาบนั ตลอดจนสอดคล้ องกบัความต้องการทางดา้นวชิาการและวชิาชีพของสัง คม มี
การประเมินหลกัสูตรอย่ างสมํ่า เสมอตามหลกัเกณฑ์ และตวับ่งช้ีของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร มีกา รวางระบบ
และกลไกบริหารหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป 

๑. มีระบบและกลไกกา รเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนด  โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
      ๒. มีระบบและกลไกการปิ ดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

๓. ทุกหลกัสูตรมีการดํ าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอ บ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่ งชาติ 
หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวชิา  เพื่อ
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน ”  กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่ มีประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือ
สาขาวชิา ให้ ประเมินตามตวับ งช้ีกลางท่ีกาํหนดในภาคผนวก ก )  สาํหรับหลกัสูตรสาขาวชิาชีพต้ องได้ รับการ
รับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(หมายเหตุ : สาํหรับหลกัสูตรเก่ าหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ ได้ดาํเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา๒๕๕๕  ใหย้ดึตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

๔. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัให้ มีการดาํเนินกา รได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ขอ้ ๒ และ ข้อ ๓ 
ขา้งตนตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่ างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ  กรณีหลกัสูตรท่ีดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติ  จะ
ตอ้งคว์บคุมกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานตามตวับงช้ีในขอ้ ๓ ผา่นเกณฑ์การประเมิน ๕ ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 
ของตวับงช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบั ให้มีการดาํเนินการ ไดค้รบถว้นทั้งขอ้ ๑ ขอ้ ๒ และ ขอ้ ๓ 
ขา้งตนตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ ๔ 

กรณีหลกัสูตรท่ีดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติ จะตอ้งค์วบคุมกาํกบั
ใหก้ารดาํเนินงานตามตวับงช้ีในขอ้ ๓ ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับงช้ีและทุกหลกัสูตร 
 
 



 ๓๔ 

หมายเหตุ 
๑.การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นบัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

รอบปีการศึกษาท่ีทาํการประเมิน สาํหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมด ให้นบัหลกัสูตรท่ี ได้รับอนุมติั ให้เปิดสอนทุก
ระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษา แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตรท่ีสภาสถาบนัอนุมติั ใหปิ้ดดาํเนินการ
แลว้ 

๒. การนบัจาํนวนนกัศึกษา ให้นบัตามจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลา เทียบเท่า(FTES) ในปีการศึกษานั้น ๆ 
และนบัทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒   ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๓   ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

ตัวบงช้ีที ่ ๒.๒  อาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
คําอธิบายตัวบงช้ี การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือ เป็น การศึกษาระดบัสูงสุดท่ี ตอ้ง การบุคลากรท่ีมีความ รู้
ความสามารถและความ ลุ่มลึกทางวชิาการ เพื่อปฏิบติัพนัธกิจสาํคญัของสถาบนัในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวจิยัเพื่อ
การติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู้  ดงันั้น สถาบนัจึงควรมี อาจารย์ท่ีมีระดบัคุณวฒิุทาง
การศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจหรือจุดเนน้ของสถาบนั 
 
เกณฑ์การประเมิน สถาบนัสามารถเลอืกใช้เกณฑก์ารประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปน้ี 
 ๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง  ๐ – ๕ หรือ 
 ๒) แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ี 
ผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง ๐ – ๕ 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลมุ ข และ ค๒ 

๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีกาํหนด ให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ร้อยละ 
๓๐ ข้ึนไป หรือ 

๒) ค่าการเพิ่มข้ึนของ ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบั ปีท่ีผา่นมา ท่ี
กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ เท่ากบั ร้อยละ ๖ ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ 

     ๑.คาํนวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก = ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก x ๑๐๐ 
     จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

     ๒.แปลงค่าร้อยละท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 
 คะแนนท่ีได ้  =        ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก x ๕ 
                                     ร้อยละท่ีใหค้ะแนนเตม็ ๕ 
หรือ 
 ๑. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบั ปีท่ีผา่นมาเท่ากบั 
ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบดว้ย ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญา
เอกในปีก่อนหนาปีท่ีประเมิน 
               

 ๒. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบั ปีท่ีผา่นมา ท่ี
คาํนวณไดใ้นขอ้ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 



 ๓๖ 

คะแนนท่ีได ้ = ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  x  ๕ 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ 
หมายเหตุ  

๑. คุณวฒิุปริญญาเอก พิจารณาจากระดบัคุณวฒิุท่ี ไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาคุณวฒิุของ
กระทรวงศึกษาธิการ   กรณีท่ีมีการปรับวฒิุการศึกษา ให้มีหลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา ภายในรอบ ปีการศึกษานั้น
ทั้งน้ีอาจใช้คุณวฒิุอ่ืนแทนคุณวฒิุปริญญาเอก ได้สาํหรับกรณีท่ีบางสาขาวชิาชีพ มีคุ ณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสม กวา่ ทั้งน้ี
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๒.๑  การพฒันาคณาจารย์  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 การวดัคุณภาพอาจารยพ์ิจารณาจากคุณวฒิุและตาํแหน่งทางวชิาการ เน่ืองจากเป็นเร่ืองสาํ คญัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของผูเ้รียน รวมทั้งพิจารณาจากความสาํเร็จของสถาบนัในการส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย ์
เพื่อใหอ้าจารยติ์ดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะทาํใหส้ถาบนัสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
เกณฑ์การพจิารณา 

 กาํหนดระดบัคุณภาพของอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๒ ๓ ๔ 

 
วธีิการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของอาจารยป์ระจาํ 
 

 อาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ จากคะแนนเตม็ ๓.๓ คะแนนเป็น ๕ คะแนน  โดยใชเ้กณฑส์ภาการพย าบาลมา
พิจารณา ท่ีกาํหนดไวว้า่  ในอาจารย ์ ๑๐๐  คน 
 มีปริญญาตรี ไม่มากกวา่   ๕     คน 
 มีปริญญาโท ไม่นอ้ยกวา่   ๖๐   คน 
       ปริญญาเอก  ไม่นอ้ยกวา่   ๓๕   คน 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  
 ๑. จาํนวนและรายช่ืออาจารยป์ระจาํทั้งหมด นาํเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวฒิุการศึ กษา ตาํแหน่งทาง
วชิาการ และค่านํ้าหนกัตามระดบัคุณภาพของอาจารย ์ 
 

 



 ๓๘ 

ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน: ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 
ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน  หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งแสดงความมีมาตรฐานและ

คุณภาพดว้ยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้ และองคก์ารแห่งก ารเรียนรู้ท่ีมีขีดความสามารถในการ
คน้ควา้วจิยัสร้างความรู้ ใหม่ทั้งเพื่อพฒันาสังคมและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง อุดมศึกษาไทยยงัตอ้งแสดงความ
เป็นอุดมศึกษามหาชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยตอ้งมีความเป็นเลิศท่ีใชก้ารไดใ้นสังคมแห่งการ
ตรวจสอบอยา่งเขม้ขน้ เพื่อก ารพฒันามาตรฐานและคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะนาํอุดมศึกษาไทยไปสู่อุดมศึกษา
สากลบนถนนนานาชาติ ดงันั้นการประกนัคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็นการประกนัคุณภาพเพื่อความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
และการประกนัคุณภาพเพื่อผูเ้รียน หวัใจของระบบการประกนัคุณภาพท่ีดีคือ การใชร้ะบบและกระบว นการประกนั
คุณภาพในการสร้างประชาคมท่ีมีวฒันธรรมในการเรียนรู้ และตรวจสอบการทาํงานของตนเองเพื่อผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ซ่ึง
จะนาํไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสารทัว่ทั้ง
สถาบนั พร้อมกบัการมีการกาํหนดมาตรฐานการทาํ งานทุกดา้นแบบมืออาชีพท่ีสามารถตรวจสอบการทาํงานไดทุ้ก
ขั้นตอน มีกลไกรับฟังผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบนั เพื่อนาํขอ้คิดความเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
ร่วมมาใชใ้นการกาํกบัแนวทางการประกนัคุณภาพของสถาบนั อยา่งไร ก็ตามสถาบนัอุดมศึกษาพึงมีอิสระและ
เสรีภาพทางวชิาการในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกนัก็พึงใหอิ้สระแก่
หน่วยงานภายในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพตามเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานดว้ย 
 ระบบประกนัคุณภาพภายในโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย ระบบแรกคือ ระบบการพฒันาคุณภาพซ่ึง
ประกอบดว้ยการกาํหนดมาต รฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจดัการ
กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบท่ีสองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่งรัดใหก้ารดาํเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกาํหนด และระบบท่ีสามคือ ระบบการประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ การประกนัคุณภาพภายในเป็นหนา้ท่ีของสถาบนัในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสียและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากตน้สังกดั ทั้งน้ี การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอ ยา่งต่อเน่ืองและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

ตัวบงช้ีที ่๒.๔  ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี การจดัการเรียนการสอนโดย เนน้ผู ้ เรียน เป็นสาํคญั จาํ เป็นตอ้ง มีการบริหารและพฒันา
คณาจารย์ อยา่ง เหมาะสมทั้งใน ดา้นเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียน รู้ และการ ใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผ้ลการเรียนรู้และขอ้มูลจากความคิดเห็นของ ผูเ้รียน นอกจากนั้น 
ยงัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของสถาบนั 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีแผนการบริหารและการพฒันา คณาจารย์ ทั้งดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมี
แผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

๒. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด 
๓. มีสวสัดิการเสริม สร้าง สุขภาพท่ีดี และ สร้าง ขวญัและกาํลงัใจ ให้คณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนบัสนุนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันา

มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๕. มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุม ใหค้ณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 
๖. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพฒันา คณาจาร ยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุน 
๗. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนบัสนุน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒   ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๓ – ๔  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ – ๖  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๗ ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐ 

ตัวบงช้ีที ่๒.๔.๑  ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ด้รับรางวลัผลงานทางวชิาการ วชิาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (สบช.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลพัธ์ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   :   สถาบนัพึงส่งเสริมใหค้ณาจารยส์ร้างและพฒันา ผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพใหมี้  คุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อยกระดบัคุณภาพของสถาบนัและความเป็นเลิศทางวชิาการ  การส่งเสริมให้  คณาจารยไ์ดเ้สนอ
ผลงานในเวทีต่าง ๆ จนไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือ  นานาชาติ  จะเป็นการส่งเสริม
ใหอ้าจารยส์ร้างผลงานท่ีมีคุณภาพและเป็นเกียรติภูมิต่อตนเอง สถาบนั และ ประเทศชาติ  
เกณฑ์การประเมิน : 

  กาํหนดให ้ร้อยละ  ๕  เท่ากบัคะแนนเตม็  ๕ 
 
สูตรการคํานวณ 
 

อาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
X ๑๐๐ 

อาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
 
ข้อมูลอ้างองิ :  ขอ้มูลพื้นฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํใหน้บัรวมนกัวจิยัและ
การนบัผูไ้ดร้างวลัสามารถนบัซํ้ าไดห้ากไดรั้บหลายรางวลัและสามารถนบัรวมอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัท่ีลาศึกษา
ต่อไดด้ว้ย  
หมายเหตุ  : 
 สาํหรับวทิยาลยัในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ไม่นบัซํ้ าหากไดรั้บหลายรางวลั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ 

ตัวบงช้ีที ่๒.๕  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปัจจยันาํเขา้ 
คําอธิบายตัวบงช้ี นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการด้ านกายภาพ อยา่ง
ครบถว้น โดยเฉพาะในเร่ื องการบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือ ต่อการเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการดา้นงานทะเบียน การบริการนกัศึกษานานาชาติ เป็นตน้ นอกจากนั้น 
ยงัจาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มและการบริการ ดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา เช่น ส่ิงแวดลอ้มใน
สถาบนั หอพกันกัศึกษา หอ้งเรียน สถานท่ีออกกาํลงักาย บริการอนามยั การจดัจาํหน่ายอาหาร เป็นตน้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอ์มพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกวา่ ๘  FTES  
ต่อเคร่ือง 

๒. มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสม ต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษา อยา่งนอ้ยใน
ดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

๔. มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํ เป็นอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย ในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษา ผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคา รตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่งนอ้ยใน
เร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคาร 
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ ๒ – ๕ ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕   
๗. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในขอ้ ๖ มาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการ ดา้นกายภาพท่ี

สนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ – ๓   ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๔ – ๕  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๖  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๗ ขอ้ 
 
 
 



 ๔๒ 

ตัวบงช้ีที ่๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี กระบวนการจดัการเรียนการสอน ตอ้งเป็น ไปตามแนวทางท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  มีการจดัรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ ยดืหยุน่  โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบนั หรือชุมชนภายนอก  มีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศึกษาซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากต่อความสนใจใฝ่รู้และ
ต่อศกัยภาพในการแสวงหาความ รู้ของนกัศึกษา เช่น  การเปิดโอกาส ให้นกัศึกษา ได้คน้ควา้ วจิยัโดยอิสระใน รูป
โครงการวจิยั ส่วนบุคคล การจดั ให้มีชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบติั ใน หอ้งปฏิบติัการ  รวมทั้งมีการ ฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอยา่งพอเพียง มีการจดัสัมมนา จดัป ระชุมเชิงปฏิบติัการ จดัทาํโครงการ มีการเรียนการสอนทาง เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet)  และมีหอ้งสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอสาํหรับการศึกษาหาความ รู้
เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 
๒. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวชิาและของ ประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามท่ีกาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. ทุกหลกัสูตรมีรายวชิาท่ี ส่งเสริม ทกัษะการเรี ยนรู้ดว้ยตนเอง และการ ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการทาํวจิยั 
๔. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ ทางวชิาการหรือวชิาชีพจาก หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
๕. มีการจดัการเรียน รู้ท่ีพฒันาจากการวจิยัหรือจากกระบวนการจดัการความ รู้เพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของ ผูเ้รียนท่ีมี ต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุน

การเรียน รู้ทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินค วามพึงพอใจ แต่ละรายวชิา ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕ 

๗. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียน รู้ 
ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ – ๓   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๔ – ๕  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลพัธ์ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งดาํเนินการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนดงันั้น
สถาบนัจึงควรจดัทาํกระบวนการเรียนการสอนในระดบัรายวชิาใหมี้คุณภาพ  และมีประสิทธิผลท่ีสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา   
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑) ทุกรายวชิามีการพฒันารายวชิา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวชิาโดยนกัศึกษาและ /หรือแหล่งฝึก
หรือตามท่ีแสดงไวใ้น มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผลการสาํรวจความเห็นผูใ้ช้
บณัฑิต ฯ 

๒) ทุกรายวชิาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวชิาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั)  
๓) ทุกรายวชิาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนท่ีมีความสอดคลอ้ง (ALIGN) ระหวา่ง วตัถุประสงค์

กิจกรรมการสอน การวดัและประเมินผล   
๔) ทุกรายวชิามีผงัการออกขอ้สอบ (Test Blueprint)  
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint  ในชัว่โมงแรกของการเรียน

การสอน   
๖) ทุกรายวชิาชีพมีการวพิากษข์อ้สอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในทุกรายวชิา  
๗) ทุกรายวชิามีการวเิคราะห์ขอ้สอบ  โดยมีการวเิคราะห์ความเท่ียงตรง  ความยากง่าย และค่าอาํนาจ

จาํแนกของขอ้สอบทั้งรายขอ้คาํถามและรายตวัเลือก    
๘) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวชิากบัการวจิยัหรือการบริการวชิาการหรือการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมหรือการจดัการความรู้หรือการพฒันานกัศึกษา อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๑๐  ของรายวชิาชีพ (ในกรณีท่ีมี
การบูรณาการในรายวชิาอ่ืนๆใหน้บัรวมทั้งตวัตั้งและตวัหาร)   

๙) ทุกรายวชิามีการทวนสอบการดาํเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทุก
รายวชิาในภาพรวม 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้  
มีการดาํเนินการ 

๖ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๗ ขอ้  
มีการดาํเนินการ 

๘ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้  



 ๔๕ 

ตัวบงช้ีที ่๒.๗  ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี คุณลกัษณะของบณัฑิต หมายถึง คุณสมบติัท่ีพึง ประสงค์ ซ่ึง ผู ้สาํเร็จการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาพึงมี ประกอบ ดว้ย  ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวฒิุแห่งชาติของแต่
ละหลกัสูตร  และคุณลกัษณะของบณัฑิตตามความ ตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติมี ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม   ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น ทกัษะความ สัมพนัธ์
ระหวา่ง บุคคลและความรับผดิชอบ    ดา้น ทกัษะการ วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ    ส่วนคุณลกัษณะบณัฑิตตามความ ตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต อาจมีความแตก ต่างกนัตามลกัษณะอาชีพ
หรือบริบทของผูใ้ช ้  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ เช่น การบริหารจดัการ การเป็นผูใ้ฝ่รู้   ใฝ่เรียน การกา้วทนัวทิยาการ    ความสามารถในการ ประยกุต์ความรู้
กบัการปฏิบติังานจริง    สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หรือ ผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรท่ี เนน้การ
วจิยั ควรมีคุณลกัษณะเพิ่มเติมดา้นความเป็นนกัวชิาการ การเป็นผูน้าํทางความคิด   โดยเฉพาะความสามารถ ดา้นการ
คิดเชิงวพิากษแ์ละการนาํเสนอผลงาน 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป 

๑. มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง ประสงค์ ตามความ ตอ้งการของ ผูใ้ช้บณัฑิต อยา่งนอ้ย
สาํหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร 

๒. มีการนาํผลจากขอ้ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี ส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง ประสงค์ตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

๓. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ ต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการ ส่งเสริมให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเข าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือนาํเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดย
สถาบนั 

 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ    

๓  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 



 ๔๖ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๗.๑  บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านคุณภาพบัณฑิต 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 

เปรียบเทียบจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดบั ปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปีหลงัจากสาํเร็จการศึกษากบัผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทั้งหมดท่ีตอบแบบสาํรวจ โดยให้
นาํเสนอในรูปร้อยละ  

ทั้งนีพ้จิารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปีย้อนหลงั 
บัณฑิตทีไ่ด้งานทาํ หมายถึง   
๑) บณัฑิตท่ีไม่มีงานทาํแลว้ไดง้านทาํ  
๒) บณัฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ  

ไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา และผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา  
วธีิการคํานวณ 

 
จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

x  ๑๐๐ 
จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากบั ๕ คะแนน 

ข้อมูลทีต้่องการ  
๑. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
๒. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํ 
๓. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
๔. เงินเดือน / รายไดต่้อเดือน (ตามเกณฑ์ , ตํ่ากว่าเกณฑ์, สูงกวา่เกณฑ์ ) ของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํ

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ทั้งน้ี ใหน้าํเสนอขอ้มูล ๓ ปี ยอ้นหลงั หากมีผูส้าํเร็จการศึกษาไม่ครบ ๓ ปี แสดงขอ้มูลเท่าท่ีมี  โดยขอ้มูลตอ้ง

มีความเป็นตวัแทนของผู ้สาํเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยา่งนอ้ยร้อยละ๘๐)และในเชิงคุณลกัษณะ (ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาขาวชิา ) อตัราการตอบแบบสาํรวจตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของจาํนวนบณัฑิตทั้งหมด กรณีบณัฑิตท่ี
ตอบแบบสาํรวจไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา ใหมี้การติดตามซํ้ า และรายงานผลท่ีติดตามซํ้ า
เปรียบเทียบกบัผลท่ีเก็บไดใ้นคร้ังแรก 

 
 



 ๔๗ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๗.๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านคุณภาพบัณฑิต 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย   
  คุณภาพบณัฑิต (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึงคุณภาพ
บณัฑิตระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี สกอ .ระบุ 
ครอบคลุมอยา่งนอ้ย ๕ ดา้น คือ  

๑) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
๒) ดา้นความรู้ 
๓) ดา้นทกัษะทางปัญญา    
๔) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ   
๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

รวมทั้ง TQF ตามสาขาวชิาชีพท่ีประกาศใช ้ตลอดจนสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สภา
หรือองคก์รวชิาชีพกาํหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
วธีิการคํานวณ  
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต(คะแนน ๐ – ๕) 

 
จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน     
       ใชค้่าเฉล่ียของคะ์แนนการประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ ๕) 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  

๑. ขอ้มูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบณัฑิตในดา้นต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล  

๒. ขอ้มูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบณัฑิตจากสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือสถาบนัท่ีรับบณัฑิตเขา้ศึกษาต่อ 
๓. ขอ้มูลผลการดาํเนินงานดา้นการผลิตบณัฑิตจากระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 



 ๔๘ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๗.๓  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านคุณภาพบัณฑิต 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย   

เปรียบเทียบจาํนวนผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติต่อจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด โดยนาํเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนีพ้จิารณาผลการ
ดําเนินงาน ๓ ปีย้อนหลงั  
   ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวจิยัของวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีตีพิมพ ์ห รือ
ศิลปะนิพนธ์ท่ีเผยแพร่  

การตีพมิพ์  หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวชิาการ (Journal) ใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด รวมถึงบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
      บทความจากวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละสามารถนาํมานบัไดมี้เฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการนั้น
สามารถนาํมานบัไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full Paper เท่านั้น 
 การเผยแพร่  หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรคจ์ากศิลปะนิพนธ์ ซ่ึงเป็นการนาํเสนอผลงาน หรือ
ส่ิงประดิษฐท์างศิลปะ ดนตรี ท่ีเป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะและ /หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจดัการการนาํเสนอ
ในระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งเป็นระบบและเป็นวธีิ การท่ียอมรับในวงวชิาชีพ หรือไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์ร สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 
วธีิการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X ๑๐๐ 
จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 
 
 
 
 



 ๔๙ 

เกณฑ์การประเมิน 
 กาํหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

๐.๑๒๕ - บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ
ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุมปร ะกอบดว้ยศาสตราจารย ์หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากนอก
สถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบนัของเจา้ของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีได้ รับการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ระดบัชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล  TCI หรือ บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม 
ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์หรือผู ้ ทรงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชี
รายช่ือวารสารระดบัชาติท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของ
สาํนกังานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานขอ้มูล ISI หรือบทความจากผลงานวจิยั
ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร วชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชีรายช่ือวารสารระดบั
นานาชาติท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสาํนกังานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูลสากล ISI 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

๐.๑๒๕ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบัสถาบนั  
(จดัโดยสถาบนัการศึกษา) 

๐.๒๕ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบันอก
สถาบนั (หอศิลป์) 

๐.๕๐ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ(exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบัชาติ 
๐.๗๕ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแ สดง (performance) ระดบัภูมิภาค 

(อาเซียน ๑๐ ประเทศ)* 
๑.๐๐ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ(exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบันานาชาติ   

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of South East Asian 
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า 

การประเมินคุณค่าของงานในการเผยแพร่ 
- มีคณะกรรมการผูพ้ิจารณากลั่ นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ซ่ึงอาจประกอบดว้ยศิลปิน

ระดบัชาติผูท้รงคุณวฒิุและนกัวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการ 
- การประกวด มีรางวลัรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ ๕๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

ข้อมูลทีต้่องการ  
๑. จาํนวนและรายช่ือวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ระดบัปริญญาโทใ นแต่ละปีการศึกษา ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์น

วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท รายปีตามปีปฏิทิน พร้อมช่ือเจา้ของ
บทความ ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการท่ีตีพิมพ ์ค่านํ้าหนกัของบทความวจิยัแต่
ละช้ิน โดยรายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 

๒. จาํนวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปะนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือสถานท่ี 
จงัหวดั หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลกัฐาน ค่านํ้าหนกัของผลงานสร้างสรรคแ์ต่
ละผลงาน โดยรายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 

๓. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยรายงานยอ้นหลงั ๓ ปีก่อน
หนา้ปีท่ีประเมิน 
 



 ๕๑ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗.๕   การพฒันาบัณฑิตพงึประสงค์  
ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์  กลุ่มสถาบัน (ข) และ (ค๒) 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย   

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ควรมี ๒ ส่วนคือ คุณลกัษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติของแต่ละหลกัสูตร และคุณลกัษณะของบณั ฑิตตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตและตามความตอ้งการ
ของสังคม นอกจากน้ีบณัฑิตควรพร้อมดว้ยความรู้ดา้นวชิาการควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสามารถนาํ
ความรู้และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพใหป้ระสบความสาํเร็จและสามารถแข่งขนักบันานา
ประเทศได ้ดงันั้นสถาบนัการศึกษาควรมีแผน การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุน
ทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณเพื่อพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๔. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ 
๕. ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการปฏิบติั 
๑ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๒ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๓ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๔ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๕ ขอ้ 

 
ข้อมูลทีต้่องการ 

 ๑. โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้างการพฒันาบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ระบุวตัถุประสงค ์และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสาํเร็จของโครงการ 
 ๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบนัท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ /กิจกรรมท่ีเสริมสร้างกา รพฒันา
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 ๓. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึง ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  หรือการไดรั้บ
การยกยอ่งระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 
 
 



 ๕๒ 

หมายเหตุ  
 - สามารถนบัโครงการ/กิจกรรมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัได ้
 - กรณีโครงการ/กิจกรรมนั้น มีหลายสถาบนัอุดมศึกษาร่วมดาํเนินการสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถ
นบัแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได ้
 - กรณีไม่มีขอ้มูลยอ้นหลงัครบ ๓ ปี ใหใ้ชข้อ้มูลล่าสุดท่ีมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗.๔   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีส่อบใบประกอบวชิาชีพหรือข้อสอบมา ตรฐานผ่าน
ใน 
คร้ังแรก (สบช) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลพัธ์   
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  เปรียบเทียบจาํนวนบณัฑิตท่ีสอบใบประกอบวชิาชีพผา่น กบัจาํนวนบณัฑิตทั้งหมดท่ีสอบ 
ใบประกอบวชิาชีพ ในรอบ ๓ ปีท่ีผา่นมา โดยใหน้าํเสนอในรูปร้อยละ  
  บัณฑิตทีส่อบใบประกอบวชิาชีพ หมายถึง บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวชิาท่ีตอ้งสอบใบ
ประกอบวชิาชีพ และสมคัรสอบใบประกอบวชิาชีพในรอบ ๓ ปีท่ีผา่นมา โดยใหน้บัไดท้ั้งบณัฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลาราชการ   
  บัณฑิตทีส่อบผ่านใบประกอบวชิาชีพ หมายถึง บณัฑิตท่ีสามารถสอบผา่นและไดรั้บใบประกอบวชิาชีพใน
สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์สภาหรือสมาคมวชิาชีพทีไ่ด้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเป็นผู้กาํหนด ทั้งน้ีสาํหรับ
การสอบใบประกอบวชิาชีพท่ีมีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนบัผลเม่ือส้ินสุดครบถว้นตามกระบวนการสุดทา้ย
ของการสอบเท่านั้น 

วธีิการนับ 
  นบัเฉพาะบณัฑิตสาํเร็จการศึกษาท่ีเขา้สอบใบประกอบวชิาชีพ ๓  ปีท่ีผา่นมาในสาขาวชิาท่ีมีการสอบใบ
ประกอบวชิาชีพ  
   ในสาขาวชิาท่ีไม่มีการสอบเพื่อข้ึนทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ ใหใ้ช ้exit exam  

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 ผลรวมของจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีสอบผา่นใบประกอบวชิาชีพ/ขอ้สอบมาตรฐานในคร้ังแรกของ

การสอบ  ๓ ปียอ้นหลงั   X ๑๐๐ 
 ผลรวมของจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีเขา้สอบเป็นคร้ังแรกทั้งหมด ๓ ปียอ้นหลงั 

เกณฑ์การให้คะแนน    
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดใหร้้อยละ  ๗๕  เท่ากบัคะแนนเตม็  ๕ 

ข้อมูลทีต้่องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลงั ๓ ปี 
 ขอ้มูลไดจ้ากการบนัทึกผลการสอบจากสภา/สมาคมวชิาชีพ ทั้งน้ีสถาบนัอุดมศึกษาควรมีการจดัเก็บขอ้มูล
ผลการ 
สอบดงักล่าวไวเ้พื่อประโยชน์ในการวางแผนบริหารการศึกษา และเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการสอบกบั
สภา/ 
สมาคมวชิาชีพดว้ย โดยขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเก็บมีดงัน้ี 
 ๑. จาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น 



 ๕๔ 

 ๒. จาํนวนบณัฑิตท่ีเขา้สอบเพื่อข้ึนทะเบียนใบประกอบวชิาชีพเป็นคร้ังแรก ในปีการศึกษานั้น  
๓. จาํนวนบณัฑิตท่ีสอบเป็นคร้ังแรกหลงัสาํเร็จการศึกษา และสอบไดต้ามเกณฑท่ี์สภาวชิาชีพกาํหนดไว้

อยา่งครบถว้น ในปีการศึกษานั้น 
ตัวบงช้ีที ่๒.๘  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กบันักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา เป็นคุณลกัษณะท่ีพึง ประสงค์ และเป็นปัจจยัสาํคญัของ
คุณภาพบณัฑิตตามเจตนา รมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวงัของ ผูใ้ช้บณัฑิตและสังคม ดงันั้น สถาบนัจึงควรมีการวดัระดบัความสาํเร็จของการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบนัจดัใหก้บันกัศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

๒. มีการถ่ายทอดหรือเผย แพร่พฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ี ตอ้งการส่งเสริม
ตามขอ้ ๑ ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริม การพฒันาพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีกาํหนดใน ขอ้  ๑ 
โดยระบุตวับงช้ีและเป้าหมายวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ งช้ีและ
เป้าหมายท่ีกาํหนดในขอ้ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๐ ของตวับงช้ี 

๕. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ    

๓  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

องค์ประกอบที ่๓  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
หลกัการ 

การดาํเนินงานดา้นกิจการนกัศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุนส่งเสริมเพื่อให้นกัศึกษา
เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติั พร้อม  นอกเหนือจากกา รจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตามหลกัสูตรกิจกรรมการพฒันา
นกัศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (๑) การจดับริการ แก่นกัศึกษาและศิษย์เก่าซ่ึงสถาบนัจดัข้ึน ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (๒) การจดักิจกรรมนกัศึกษาท่ีดาํ เนินการโดย
องคก์รนกัศึกษาซ่ึง ได้รับการสนบัสนุน ส่งเสริม จากสถาบนั ทั้งน้ีเพื่อ ให้นกัศึกษา ได้พฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทาง ปัญญา  
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ รวมทั้งทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

๑. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบบัท่ี  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๕. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 

(Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. มาตรฐานกิจการนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. ๒๕๕๓ สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

ตัวบงช้ีที ่๓.๑  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับริการ ดา้นต่าง ๆ ให้ นกัศึกษาและ ศิษย์ เก่า อยา่ง ครบ ถว้น  
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (๑) การบริการดา้นการแนะแนวและการให้คาํปรึกษา ทั้งดา้นวชิาการและการ ใช้ชีวติ 
(๒) การบริการ ดา้นขอ้ มูล ข่าว สารท่ี เป็น ประโยชน์ ต่อนกัศึกษาและ ศิษย์ เก่า  เช่น  ทุน กู้ยมืการศึกษา  แหล่ง
ทุนการศึกษา ต่อ การบริการจดัหา งาน แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์ วชิาชีพ ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวใน
และนอกสถาบนัท่ีจาํ เป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า และ (๓) การจดัโครงการเพื่อพฒันา ประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา 
๒. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
๓. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
๔. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
๕. มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ ๑ – ๓ ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 
๗. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการ ให้บริการมา ใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ี

สนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ – ๓   ขอ้ 
มีการดาํเนินการ  

๔ – ๕  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๖  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๗ ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

ตัวบงช้ีที ่๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งส่งเสริม ให้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษา ต่าง  ๆ อยา่ง เหมาะสมและ
ครบถว้น กิจกรรมนกัศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีดาํเนินการทั้งโดยสถาบนัและโดย องคก์รนกัศึกษาเป็น
กิจกรรมท่ีผูเ้ขาร่วมจะมีโอกาสไดรั้บการพฒันาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย  และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง ประสงค์  ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม   จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทกัษะทาง
ปัญญา (๔) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (๕) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง ประสงค์ท่ีสภาหรือองคก์รวชิาชีพ
ไดก้าํหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. สถาบนัจดัทาํแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 

๒. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
๓. มีการส่งเสริมให้นกัศึกษานาํความ รู้ดา้นการประกนัคุณภาพไป ใช้ในการจดักิจกรรมท่ีดาํเนินการ

โดยนกัศึกษา อยา่งนอ้ย  ๕ ประเภทสาํหรับระดบัปริญญาตรี และ อยา่งนอ้ย  ๒ ประเภทสาํหรับระดบับณัฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

 - กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนห์รือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
๔. มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและ ระหวา่งสถาบนั และมี

กิจกรรมร่วมกนั 
๕. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
๖. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๓ - ๔  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 

 



 ๕๘ 

องค์ประกอบที ่๔  การวจัิย 
หลกัการ 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเนน้ในเร่ืองการวจิยัท่ีแตก ต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มและความ
พร้อมของแต่ละสถาบนั อยา่งไรก็ตาม ทุกสถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจสถาบนั 
ดงันั้น จึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมใหส้ามารถดาํเนินการในพนัธกิจดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเนน้เฉพาะของแต่ละสถาบนั เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์เกิดประโยชน์ การวจิยัจะประสบ
ความสาํเร็จและเกิด ประโยชน์จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีสาํคญั ๓  ประการ คือ ๑) สถาบนัตอ้งมีแผนการวจิยั มี
ระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนุนทรัพยากรให้สามารถดาํเนิน การไดต้ามแผน   ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมใน
การวจิยัอยา่งเขม้แขง็ โดยบูรณาการงานวจิยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจ ดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั และ ๓) 
ผลงานวจิยัมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวางขวาง 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบบัท่ี ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณ ภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม พ . ศ. ๒๕๕๓ สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
๕. นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั 

แห่งชาติ 
๖. แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณนกัวจิยั  พ.ศ. ๒๕๔๑ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 

ตัวบงช้ีที ่๔.๑  ระบบและกลไกการพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์์ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งมีการบริหารจดัการงานวจิยัหรืองาน สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้น เพื่อให้สามารถดาํเนินการ ไดต้ามแผนท่ี
กาํหนดไว ้ทั้งการสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยั การส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่
นกัวจิยัและทีมวจิยั การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจาํเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป 
      ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยัของ
สถาบนั และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
๓. มีการพฒันาศกัยภาพ ดา้นการวจิยัหรืองาน สร้างสรรค์และให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวจิยั แก่

อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยั 
๔. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
๕. มีการสนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นการวจิยัหรืองาน สร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั อยา่งนอ้ย ใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
 - หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ หรือหน่วยวจิยัฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยใ์หค้าํปรึกษาและ 

สนบัสนุนการวจิยัฯ 
 - หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ 
 - ส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 
 - กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน 
สร้างสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ ๔ และขอ้ ๕ อยา่งครบถว้นทุกประเด็น 
๗. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจ ดา้นการวจิยัหรืองาน สร้างสรรค์ของ

สถาบนั 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อ สร้างงานวจิยัหรืองาน สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ ปัญญาทองถ่ิน หรือจาก

สภาพ ปัญหา ของสังคม เพื่อตอ บสนองความ ตอ้งการของท องถ่ินและสังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด  
(เฉพาะกลมุ ข และ ค ๒) 
 
 



 ๖๐ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ – ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
๔ – ๕  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖  ขอ้ 

มีการดาํเนินการครบ ๗ 
ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไปและ 

ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  การบริหารจดัการความรู้จากผล งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ไปยงัคณาจารย์  
นกัศึกษา  วงการวชิาการ  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนชุมชนเป้าหมายท่ีจะนาํผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน ์เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัสาํหรับทุกสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น สถาบนัตอ้งจดัระบบส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้
การรวบรวม  เผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพยสิ์นทางปัญญาจากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม
กบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม โดยส่ิงท่ีเผยแพร่ตอ้งมีคุณภาพเช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 

๑. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นก ารประชุมวชิาการหรือการ
ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวชิาการ
หรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คดัสรร วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  
เพือ่ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

๓. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้  ๒  สู่
สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๔. มีการนาํผลงานงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์  
และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม : 

๖. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร  และมีการยืน่จดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร  
(เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
๑. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 



 ๖๒ 

๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
ครบ ๕ ขอ้ตาม 

เกณฑท์ัว่ไป และ 
ครบถว้นตาม 

เกณฑม์าตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะ 

กลุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๔.๓   เงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจยันาํเขา้ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์น
สถาบนัอุดมศึกษา  คือ เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์  ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งจดัสรรเงินจาก
ภายในสถาบนัและท่ีไดรั้บจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนบัสนุนการทาํวจิยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดลอ้มและจุดเนน้ของสถาบนันอกจากนั้นเงินทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์สถาบนัไดรั้บจากแ หล่งทุน
ภายนอกยงัเป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวจิยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเนน้การ
วจิยั 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํเป็นคะแนนระหวา่ง ๐ – ๕ 

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จาํแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวชิา 
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  ๕ 
เท่ากบั ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้าง สรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  ๕ 
เท่ากบั ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  ๕ 
เท่ากบั ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๒. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง จาํแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวชิา 
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  ๕ 
เท่ากบั ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ ๕ = ๑๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  ๕ = 
๗๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 



 ๖๔ 

สูตรการคํานวณ : 
๑. คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ =        
 

 
๒. แปลงจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดใ้นขอ้ ๑ เทียบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนท่ีได ้= 
 
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

๑. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉล่ียของคะ์แนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
๒. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะ์แนนท่ีไดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

 

หมายเหตุ : 
๑. จาํนวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํ  ให้นบัตามปีการศึกษา  และนบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริงไม่นบัรวมผูล้า

ศึกษาต่อ 
๒. ใหน้บัจาํนวนเงินท่ีมีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่จาํนวนเงินท่ี

เบิกจ่ายจริง 
๓. การแบ่งสัดส่วนจาํนวนเงินกรณีมีผูว้จิยัจากหลายคณะวชิาหรือหลายสถาบนั  ใหแ้บ่งสัดส่วนจาํ นวนเงิน

ตามท่ีคณะวชิาหรือสถาบนัตกลงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก         x ๕ 

     จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  ๕ 

 



 ๖๕ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓.๑   งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์  
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจาํนวนบทความจากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพแ์ละจาํ นวนผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด โดย
ใหน้าํเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนีพ้จิารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปีย้อนหลงั 

การตีพมิพ์  หมายถึง การตีพิมพบ์ทความจากผลงานวจิยั ในวารสารวชิาการ (Journal) ในระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด รวมถึงบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
      บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพท่ี์สาม ารถนาํมานบัไดมี้เฉพาะ Article หรือ Conference Paper 
หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการนั้นสามารถ
นาํมานบัไดเ้ฉพาะท่ีเป็น Full Paper เท่านั้น 
 การเผยแพร่  หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการนาํเสนอผ ลงาน หรือส่ิงประดิษฐ์  
ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง ท่ีเป็นผลงานวชิาการสู่สาธารณะและ /หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจดัการการ
นาํเสนอในระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งเป็นระบบและเป็นวธีิการท่ียอมรับในวงวชิาชีพ หรือไดรั้บการสนบัสนุน
จากองคก์ร สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ ท่ีนบัเป็นผลงานวชิาการ  คือ เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางวชิาการ และมีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ คดัเลือกผลงาน เพื่อจดัแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖ 

เกณฑ์การประเมิน 
 กาํหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

๐.๑๒๕ - บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุมประกอบดว้ย
ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิานั้ นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบนัของเจา้ของบทความ 

๐.๒๕ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ระดบัชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล  TCI หรือ บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดั
ประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้ อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมิน
บทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

๐.๕๐ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
บญัชีรายช่ือวารสารระดบัชาติท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site 
ของสาํนกังานฯ 

๐.๗๕ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานขอ้มูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร วชิาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นบญัชี
รายช่ือวารสารระดบันานาชาติท่ี สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site 
ของสาํนกังานฯ 

๑.๐๐ - บทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ระดบันานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอ้มูลสากล ISI 

 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

กาํหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

๐.๑๒๕ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบั
สถาบนั (จดัโดยสถาบนัการศึกษา) 

๐.๒๕ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบั
นอกสถาบนั (หอศิลป์) 

๐.๕๐ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) 
ระดบัชาติ 

๐.๗๕ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือการจดัการแสดง (performance) ระดบั
ภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ ประเทศ)   

๑.๐๐ - มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (exhibition) หรือ การจดัการแสดง (performance)  
ระดบันานาชาติ (ตอ้งไดรั้บการยอมรับในวงการศิลปะ) 

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of South East Asian 
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า 

 
วธีิการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
ท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ x ๑๐๐ 

 อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวชิา ๕ คะแนน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ   ๒๐ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 

 
 
 
 
 



 ๖๘ 

ข้อมูลทีต้่องการ  
๑. จาํนวนและรายช่ือบทความจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของ

อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ รายปีตามปีปฏิทิ น โดยนบัรวมผลงานของอาจารยแ์ละนกัวจิยัทั้งท่ีปฏิบติังานจริง
และลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจา้ของบทความ ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการท่ี
ตีพิมพ ์ค่านํ้าหนกัของบทความวจิยัแต่ละช้ิน โดยรายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษ าท่ี
ประเมิน 

๒. จาํนวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของอาจารยป์ระจาํ
และนกัวจิยัประจาํ รายปีตามปีปฏิทิน โดยนบัรวมผลงานของอาจารยแ์ละนกัวจิยัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 
พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือสถานท่ี จงัหวดั  หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุ รูปแบบของการเผยแพร่
พร้อมหลกัฐาน ค่านํ้าหนกัของผลงานสร้างสรรคแ์ต่ละผลงาน โดยรายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปี
การศึกษาท่ีประเมิน 
 ๓. จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนบัรวมอาจารย์ และนกัวจิยั
ประจาํท่ีลาศึกษาต่อ ทั้งน้ีใหร้ายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓.๒  งานวจัิยทีนํ่าไปใช้ประโยชน์  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:  ด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรร คข์องอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํท่ี นาํมาใชป้ระโยชน์
ในการแกปั้ญหาตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นโครงการวจิยัและรายงานการวจิยัโดยไดรั้บการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ โดยใหน้าํเสนอใน รูปร้อยละ ทั้งนี้
พจิารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปีย้อนหลงั 
 การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุ
ไวใ้นโครงการ /โครงการวจิยั และรายงานการวจิยัอยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็น รูปธรรม
กบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลกัฐานปรากฏอย่างชดัเจนถึงการนาํไปใชจ้นก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงตามวตัถุประสงค ์
และไดก้ารรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
วธีิการคํานวณ  

 ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใช้ประโยชน ์
X ๑๐๐ 

 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลทีต้่องการ  
 ๑. จาํนวนและรายช่ืองานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ ซ่ึงเป็นผลงานวจิยัท่ีเสร็จส้ิน ในปีใดปีหน่ึงในรอบ ๓ ปี โดยนบัรวม
ผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ของอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจาํทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจา้ของ
ผลงาน ปีท่ีงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคด์าํเนินการเสร็จ ปีท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ ช่ือ หน่วยงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์  
โดยมีหลกัฐานการรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรายงาน
ยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีปฏิทินท่ีตรงกบัปี การศึกษาท่ีประเมิน ทั้งน้ีใหแ้สดงขอ้มูลท่ีระบุรายละเอียดการใชป้ระโยชน์ท่ี
ชดัเจนดว้ย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยา่งเ ป็นรูปธรรมจากการนาํส่ิงประดิษฐอ์นัเป็นผลจากงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใชต้ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

- ขอ้มูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมจากการนาํนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ท่ีเป็นผลมาจาก
งานวจิยันโยบายไปใช ้



 ๗๐ 

- ขอ้มูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็น รูปธรรม จากก ารนาํผลงานวจิยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันา
สาธารณะไปใช ้
 ๒. จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนบัรวมอาจารย์ และนกัวจิยั
ประจาํท่ีลาศึกษาต่อ ทั้งน้ีใหร้ายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีการศึกษาท่ีประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓.๓   ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์  
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํท่ีไดรั้บรองคุณภาพต่ออาจารยป์ระจาํ
และนกัวจิยัประจาํทั้งหมด โดยใหน้าํเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนีพ้จิารณาจากผลการดําเนินงาน ๓ ปีย้อนหลงั 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กาํหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงัน้ี 

ค่านํา้หนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

๐.๒๕ - บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  
๐.๕๐ - บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
๐.๗๕ - ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
๑.๐๐ - ตาํราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและ ผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอ

ตาํแหน่งทางวชิาการแลว้  หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตาม
เกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

วธีิการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ 
x ๑๐๐ 

 อาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด ๓ ปียอ้นหลงั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลทีต้่องการ  
 ๑. จาํนวนและรายช่ือผลงานวชิาการ (บทความวชิาการ ตาํรา หนงัสือ) ท่ีมีระดบัคุณภาพของอาจารยป์ระจาํ 
รายปีตามปีปฏิทิน โดยนบัรวมผลงานของอาจารยท์ั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจา้ของผลงาน ปีท่ี
ผลงานแลว้เสร็จ ปีท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือไดช่ื้อ หน่วยงานท่ีรับรอง และมีหลกัฐานการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ค่านํ้าหนกัของผลงานวชิาการแต่ละช้ิน โดยรายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปี
ปฏิทินท่ีตรงกบัปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 ๒. จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของ โดยนบัรวมอาจารย์ ท่ีลาศึกษาต่อ   
ทั้งน้ีใหร้ายงานยอ้นหลงั ๓ ปี จนถึงปีการศึกษาท่ีประเมิน 



 ๗๒ 

องค์ประกอบที ่๕  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
หลกัการ 
 การบริการทางวชิาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา  สถาบนัพึงใหบ้ริการทาง
วชิาการแก่ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่างๆ  ตามความถนดัและในดา้นท่ีสถาบั นมีความเช่ียวชาญ  
การใหบ้ริการทางวชิาการอาจใหเ้ปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรืออาจคิดค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสม  โดยใหบ้ริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวา้ง  รูปแบบการใหบ้ริการ
ทางวชิาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั  เป็นแหล่งอา้งอิงทางวชิาการ  
ใหค้าํปรึกษา  ใหก้ารอบรม  จดัประชุมหรือสัมมนาวชิาการ  ทาํงานวจิยัเพื่อตอบคาํถามต่างๆ  หรือเพื่อช้ีแนะสังคม  
การใหบ้ริการทางวชิาการนอกจากเป็นการทาํประโยชน์ใหส้ังคมแลว้  สถาบนัยงัไดรั้บประโยชน์ในดา้นต่าง  ๆ คือ 
เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะนาํมาสู่การพฒันาหลกัสูตร  มีการบูรณาการเพื่อใชป้ระโยชน์
ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวจิยั  พฒันาตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนกัศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้ริการทางวชิาการดว้ย 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํ นกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓  สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑   ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  การบริการทางวชิาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลกัอยา่งหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา  สถาบนั
พึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการบริการทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ  และมีการจดัโครงสร้างสถาบนัเพื่อเป็น
กลไกในการขบัเคล่ือนระบบดงักล่าว  การใหบ้ริการทางวชิาการตอ้งมีคว ามเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอน
และการวจิยั  และสามารถบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยัอยา่งเป็น
รูปธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 
๔. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน

และการวจิยั 
๕. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเ รียนการสอน

และการวจิยั 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
๑. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔ 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒   กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (สกอ ๕.๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  ความสามารถในการใหบ้ริการทางวชิาการในลกัษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสน องความ
ตอ้งการและเป็นท่ีพึ่งของชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน  หน่วยงานวชิาชีพ  สังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามศกัยภาพและ
ความพร้อมตามจุดเนน้ของสถาบนั พิจารณาไดจ้าก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการ  (๒) 
การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  และ (๓) ความรู้ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการทางวชิาการและการเผยแพร่
ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการสาํรวจความ ตอ้งการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวชิาชีพเพื่อ
ประกอบการกาํหนดทิศทางและการจดัทาํแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 

๒. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสังคม 
๔. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ ๓ ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ 
๕. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕ 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒.๑   ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน
หรือการวจัิย  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย  
  การให้บริการวชิาการ หมายถึง การท่ีสถาบนัการศึกษาซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่ง
อา้งอิงทางวชิาการ หรือทาํหนา้ท่ีใ ดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาข้ึนของชุมชนในดา้นวชิาการหรือการพฒันาความรู้ 
ตลอดจนความเขม้แขง็ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการท่ีมี ค่าตอบแทน และบริการวชิาการใหเ้ปล่า โดย
มีการนาํความรู้และประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนหรือการวจิยั อาทิ บทคว าม ตาํรา 
หนงัสือ รายวชิาหรือหลกัสูตร เป็นตน้ 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน 
๒. มีการต่อยอดสู่บทความวชิาการ  
๓. มีการต่อยอดสู่หนงัสือหรือตาํราหรืองานวจิยั 
๔. มีการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวชิาใหม ่
 ๕. มีการขยายผลสู่การเปิดรายวชิาใหม่ 

ขอปรับแกเ้กณฑข์อ้ ๔  เป็น  มีการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวชิา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๕ ขอ้ 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  
 ๑. หลกัฐาน เอกสา ร ขอ้มูลท่ีแสดงวา่อาจารยป์ระจาํไดร้วบรวม จดัระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพฒันา เป็นหนงัสือ ตาํรา หรือ
งานวจิยั ขยายผลนาํไปสู่การปรับปรุงรายวชิาใหมห่รือนาํไปสู่การเปิดรายวชิาใหม ่
 
 
 



 ๗๖ 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒.๒  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ ๙) 
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 

โครงการทีม่ีผลต่อการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบนัจดัข้ึนเพื่อ
พฒันาชุมชนหรือองคก์รภายนอกและเม่ือดาํเนินการแลว้มีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ชุมชน
หรือองคก์รภายนอกในดา้นต่างๆ หรือ  ทาํใหชุ้มชนหรือองคก์รภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของ
ตน 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องคก์ร 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. ชุมชน/องคก์รมีผูน้าํหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
๔. ชุมชน /องคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยคงอตัลกัษณ์ 

และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 
๕. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๕ ขอ้ 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  

๑. แผนและกิจกรรม /โครงการท่ีส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน  
๒. โครงการและผลการปฏิบติัตามโครงการ  
๓. ขอ้มูลจากกิจกรรม /โครงการท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและตอบสน องความ ตอ้งการ

ของชุมชน 
 
 
 
 



 ๗๗ 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒.๓   การพฒันาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพฒันาวชิาชีพอืน่ (สมศ ๑๖.๑.๓) 
ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์         กลุ่มสถาบัน (ข) และ (ค๒) 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย   

การท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีการบริการวชิาการแก่สังคมเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของวชิาชีพ ครู ผลิต
และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพฒันาวชิาชีพอ่ืน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
วชิาชีพชั้นสูง เพื่อรักษา ส่งเสริม และพฒันาอาชีพของตนใหมี้มาตรฐาน โดยใหผู้ป้ฏิบติัการ ผูรั้บบริการ  ผูเ้ก่ียวขอ้ง
และสาธารณชนไดเ้ห็นความสาํคญัของการอาชีพนั้นๆ  อีกทั้งใหอ้าชีพนั้นๆ สามารถคงอยูไ่ดด้ว้ยความมีคุณค่า  
ไดรั้บการยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับนบัถือ ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพนอกจากตอ้งมีความรู้และทกัษะในวชิาชีพแลว้ยงัตอ้ง
มีความรับผดิชอบสูง  เพราะเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการและสาธารณชน  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการและ
สาธารณชน โดยผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งประกอบวชิาชีพดว้ยความรู้ควา มสามารถและมีจรรยาบรรณของวชิาชีพนั้น 
ดงันั้น ในแผนบริการวชิาการของสถาบนัจึงควรมีโครงการ /กิจกรรมท่ีมุ่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของวชิาชีพ ครู 
พฒันาครูและบุคลากรทางศึกษา หรือการพฒันาวชิาชีพอ่ืน แลว้วดัความสาํเร็จของโครงการ /กิจกรรมจากการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการ /กิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้โดยโครงการและเป้าหมายตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
สถาบนั 
 ครู/ คณาจารย์   หมายถึง  บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัดา้นการเรียนการสอน และการส่งเสริม  การเรียนรู้ การ
วจิยัในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
           บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินการ ผูส้นบัสนุนดา้นการศึกษา  บริหาร และ
นิเทศการศึกษา 
 วชิาชีพ หมายถึง  วชิาท่ีจะนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ เช่นวชิาแพทย ์วชิาพยาบาล ช่างไม ้วชิาช่างยนต ์
ฯลฯ โดยเป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัวชิาความรู้ความชาํนาญ เช่น อาชีพครู อาชีพดา้นกฎหมาย  อาชีพดา้นสถาปัตยกรรม 
อาชีพทางดา้นการแพทย ์อาชีพดา้นการพยาบาล เป็นตน้ 
 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีหลกัสูตรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพฒันาวชิาชีพอ่ืนท่ีหลากหลาย 
๔. มีการติดตามนิเทศการปฏิบติังานของครู้์และบุคลากรทางการศึกษาหรือวชิาชีพอ่ืน 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือการพฒันาวชิาชีพอ่ืนท่ีผา่นการอบรมไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 
 



 ๗๘ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการปฏิบติั 
๑ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๒ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๓ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๔ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๕ ขอ้ 

 
ข้อมูลทีต้่องการ  

 ๑. โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ของวชิาชีพ ครู การพฒันา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือการพฒันาวชิาชีพอ่ืนท่ีระบุวตัถุประสงค ์และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสาํเร็จของโครงการ 
 ๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบนัท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
วชิาชีพครู การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพฒันาวชิาชีพอ่ืน 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการจริง ผลการประ เมินความรู้
ความเขา้ใจ และผลการประเมินการนาํความรู้ไปใช ้พร้อมแบบประเมิน 
หมายเหตุ   
 - สามารถนบัโครงการ/กิจกรรมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนัได ้
 - กรณีโครงการ/กิจกรรมนั้นมีหลายสถาบนัอุดมศึกษาร่วมดาํเนินการ สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถ
นบัแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได ้
 - กรณีไม่มีขอ้มูลยอ้นหลงัครบ ๓ ปี ใหใ้ชข้อ้มูลล่าสุดท่ีมี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 

องค์ประกอบที ่๖  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
หลกัการ  
 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจสาํคญัประการหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษาดงันั้น  
สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการดาํเนินงานดา้นน้ีใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยอาจ
มีจุดเนน้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญา  และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั  และมีการบูรณาการเขา้กบัพนัธกิจอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต  รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ สืบสานพฒันา  เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรร ม 
สร้างสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 
 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓  สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๐ 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑   ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจดัการงานทาํนุ
บาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน  เผยแพร่วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามจุดเนน้ของ
สถาบนัอยา่งมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
๒. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอ นและกิจกรรม

นกัศึกษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
๕. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
๖. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการปฏิบติั 
๑ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๒ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๓ ขอ้ 

มีการปฏิบติั  
๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕ หรือ ๖ ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑ 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑.๑   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 การทาํนุบํารุง หมายถึง  การใหค้วามสาํคญัและเห็นถึงคุณค่าท่ีจะตอ้งดูแลรักษาใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีดี และ
สมบูรณ์ทั้งในปัจจุบนั และเพื่ออนาคต  

ศิลป คือ งานสร้างสรรคท่ี์ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย ์ความงาม และความสุข แก่ผูค้น สภาพแวดลอ้ม และ
สังคม ซ่ึงพฒันาการยกระดบัความมีรสนิยม ความสุนทรีย ์แล ะเขา้ใจคุณค่าทางศิลปะ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของ
มนุษย ์เป็นการนาํศิลปะไปใชใ้นการส่งเสริมพฒันาอาจารยแ์ละนกัศึกษา  

วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง เช่น เร่ืองความคิด ความรู้สึก และความ
เช่ือ ก่อใหเ้กิดวฒันธรรม สามารถเห็นไดจ้ากพฤติ กรรมในวถีิชีวติสังคม และผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิต
กิจกรรมของมนุษย ์วฒันธรรมมีลกัษณะเฉพาะและมีลกัษณะสากล ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามสมยันิยม วฒันธรรม
ปัจจุบนัท่ีดีจึงควรมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวฒันธรรมตนเองท่ีมีคุณค่าอยา่งมัน่คง และ
มัน่ใจ 
 วฒันธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ควรเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ วฒันธรรมองคก์ร  พฒันาบุคลากร 
พฒันากิจกรรมเพื่อใหเ้กิดวฒันธรรม เช่น จิตอาสา  ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดทั้งในและนอก หอ้ง  
วฒันธรรมการปฏิเสธ การสร้างวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัโลคยคุปัจจุบนัแต่ตอ้งรู้คุณค่าวฒัน ธรรมท่ีเป็นรากฐาน
ของตนเอง มหาวทิยาลยัควรเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมท่ีดี แลว้บุคลากรในมหาวทิยาลยัควรเป็นผูน้าํทางวฒันธรรม
ของสังคม อาทิ ความรับผดิชอบ ความมีวนิยั และควรมีการส่งเสริมใหรั้กวฒันธรรมของบา้นเกิดหรือวฒันธรรมใน
ชุมชน นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการจดั การทางวฒันธรรมและการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม เช่น 
มหาวทิยาลยัจะตอ้งแสดงบทบาทในการป้องกนั /กรองส่ือ อนัส่งผลใหเ้กิดการใชส่ื้อเพื่ออบายมุข หรือความเส่ือม
เสียทางเพศ โดยไม่ตอ้งมองในอดีตเสมอไป และระวงัตีความเร่ืองวฒันธรรมเป็นประเพณีไปหมด 
 
ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๔. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ 
๕. ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ 
 
 



 ๘๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๕ ขอ้ 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม  
 ๒.  โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม พร้อมรายละ เอียดของโครงการ /
กิจกรรม รวมทั้งตวับ่งช้ีและเป้าหมายความสาํเร็จ 

๓. รายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม  
๔. หลกัฐานท่ีแสดงวา่กิจกรรมหรือโครงการดา้นศิลปะและวฒันธรรม ท่ีสถาบนัดาํเนินการใน แต่ละปี

การศึกษา อาทิ รายงานประจาํปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิ์ลปวฒั นธรรม งานวจิยัเชิงประเมินโครงการ หรือ
งบประมาณสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้  

๕. หลกัฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของการสรุปผลสาํเร็จ เช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง แบบสาํรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วธีิการวเิคราะห์ผล เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑.๒   การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน :   ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 การพฒันา หมายถึง  กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไวแ้ลว้ และมีวธีิดาํเนินงานท่ีดี คือ 
การทาํใหล้กัษณะเดิมเปล่ียนไปตามท่ีมุ่งหมายไว ้เพื่อใหล้กัษณะใหมท่ี่เขา้มาแทนท่ีนั้นดีกวา่ลกัษณะเก่า  

สุนทรียะทางศิลปวฒันธรรม  หมายถึง ความงดงามของศิลปวฒันธรรม  ท่ีเจริญงอกงามมีพฒันาการอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้ไดจ้ากงานศิลปวฒันธร รม เช่น หอ้งอคัรศิลปิน วรรณศิลป์  
ทศันศิลป์และศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง เป็นตน้ 

การพฒันาสุนทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดาํเนินงานท่ีดีในการสร้างคุณค่า
ความงดงามของวฒันธรรม หรือมีปฏิกิริยาต่อความงามทั้งหลาย ก่อใหเ้กิดความมีชีวติชีวาของสถ านศึกษา ไม่วา่จะ
เป็นธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  วตัถุ เหตุการณ์ การดาํรงชีวติ  สภาพแวดลอ้มและปรากฏการณ์เหล่านั้นมีสภาพเป็นแรง
บนัดาลใจ (Inspiration) ท่ีจะกระตุน้ความรู้สึก กระตุน้การรับรู้ เราจะแปรการรับรู้ไปสู่ความรู้สึกนึกคิด  การช่ืนชม
ยนิดี การวพิากษ ์วจิารณ์  พร้อมกนันั้นก็จะพฒันาความรู้สึกนึกคิดไปสู่การแสดงออก ไปสู่การสร้างสรรค์  เราอาจ
แสดงออกและสร้างสรรคไ์ดทุ้กดา้นในชีวติ ไม่วา่จะเป็นการแสดงออกและสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ สร้างสรรค์
ทางเทคโนโลย ีสร้างสรรคท์างสังคม ฯลฯ โดยมีพลงัของสุนทรียภาพเป็นแรงสนบัสนุน ทั้งน้ีการวดัความมีชีวติชีวา
ของมหาวทิยาลยั  (มหาวทิยาลยัท่ีมีชีวติ ) สามารถวดัได ้โดยมหาวทิยาลยัไม่ควรจาํกดัเวลาปิด- เปิด มีพื้นท่ีทาง
วฒันธรรม ซ่ึงหมายถึง พื้นท่ีทั้งในหรือนอกมหาวทิยาลยัก็ได ้เป็นการส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา 
บุคลากร และชุมชน โดยมหาวทิยาลั ยเป็นศูนยก์ลางของชุมชน อาทิ แหล่งเรียนรู้ แหล่งศิลปะวฒันธรรม แหล่ง
พกัผอ่น แหล่งออกกาํลงักาย และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เป็นตน้  
 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
๒. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแต่งอยา่งมีคุณค่าทางสุนทรีย ์ 
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
๔. มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ  
๕. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาทั้งองคก์ร ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕  

 
 
 



 ๘๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๕ ขอ้ 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  

๑. หลกัฐานท่ีแสดงวา่กิจกรรมหรือโครงการดา้นศิลปะและวฒันธรรม ท่ีสถาบนัดาํเ นินการในแต่ละปี
การศึกษา อาทิ งบประมาณในการสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะและวฒันธรร มต่องบดาํเนินการ  
รายงานประจาํปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม งานวจิยัเชิงประเมินโครงการ หรืองบประมาณ
สนบัสนุนแต่ละโครงการ เป็นตน้  

๒. โครงการ /กิจกรรม รายงานช่ือผ ลงาน หรือช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเสริมการอนุรักษ ์พฒันา
ศิลปวฒันธรรม พร้อมรายละเอียดโครงการ  

๓. รายงานสรุปผล/ประเมินผลโครงการ/กิจรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ ์พฒันาศิลปวฒันธรรม  
๔. หลกัฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของการสรุปผลสาํเร็จ เ ช่น ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง แบบสาํรวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วธีิการวเิคราะห์ผล เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 

องค์ประกอบที ่๗   การบริหารและการจัดการ 
หลกัการ 
 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการ  โดยมีสภามหาวทิยาลยัทาํหนา้ท่ีใน การกาํกบั
ดูแลการทาํงานของสถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพ  สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดา้นต่างๆ  ใหมี้คุณภาพ  เช่น 
ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอ้มูล  การบริหารความเส่ียง  การบริหารการเปล่ียนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด  
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ  สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
๖. เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบนัท่ีเป็นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 
๗. เกณฑก์ารบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คู่มือและแนวปฏิบติัในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหจ้ดัตั้ง

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙. ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑   ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  ปัจจยัสนบัสนุนท่ีสาํคญัต่อการเจริญกา้วหนา้ของสถาบนัอุดมศึกษา  คือสภาสถาบนัและ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนันั้น ๆ หากสภาสถาบนัและผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ เป็นผูน้าํท่ีดี มีธรรมาภิบาล  รับผดิชอบ
ต่อสังคม รักความกา้วหนา้ ดูแลบุคลากรอยา่งดี เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจแกปั้ญหา  และกาํกบัดูแล  ติดตามผลการดาํเนินงานของ สถาบนัไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  จะทาํให้
สถาบนัเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์
กาํหนดล่วงหนา้ 

๒. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากร ทุกระดบั  มี
ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 

๓. ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย  รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการดาํเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

๔. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใ หบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  ใหอ้าํนาจในการตดัสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

๕. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน  เพื่อใหส้ามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงคข์อง
สถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

๖. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
๗. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ หรือ ๕ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๖ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๗ ขอ้ 
 
 
 
 



 ๘๗ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑.๑   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องสภาสถาบัน  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 

สภาสถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นองคก์รหลกัของสถาบั นอุดมศึกษาท่ีตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดาํเนินงานตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดระบบกลไกและกระบวนการท่ี
เป็นรูปธรรมในการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลและขบัเคล่ือนสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพฒันาสถาบนัอยา่งย ัง่ยนื 

การประเมินผลความสาํเร็จในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนัจะมุ่งเนน้การประเมินคุณภาพ
ในการกาํหนดทิศทางกาํกบัดูแลและขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาตามหนา้ท่ีและบทบาทของสภา
สถาบนั ก ารบริหารและการจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และการดาํเนินงานตามมติการประชุมสภา
สถาบนัอุดมศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. สภากาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา 
๒. มีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด (หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ คาํสั่ ง 

แนวปฏิบติัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
๓. มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์/แผนประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง และมีผล

การกาํกบัติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุด อยา่งนอ้ย ๒ คร้ังในรอบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
๔. สภาสถาบนัดาํเนินงานภา ยใตห้ลกัธรรมาภิบาลและกาํกบัดูแลใหส้ถาบนัดาํเนินงานภายใตห้ลกั 

ธรรมาภิบาลครบถว้นทุกประเด็น 
๕. ผลการประเมินสภาสถาบนัจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมาจากการสรรหาอยา่งเป็นระบบไดค้ะแนนไม่ตํ่า

กวา่ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั 

๕ ขอ้ 
ข้อมูลทีต้่องการ  

๑. เอกสาร /หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาตามหนา้ท่ีและบทบาทของสภาสถาบนัอุดมศึกษา  



 ๘๘ 

๒. เอกสาร /หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดาํเนินการตามระบบการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา โดยมี
เอกสาร/หลกัฐาน /รายงานหรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สภา สถาบนั ไดก้าํหนดใหมี้กระบวนการท่ีเป็น
รูปธรรมในการจดัการเพื่อใหเ้กิดการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

๓. เอกสาร /หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สภาสถาบนัมีการติดตามผลการดาํเนินงานสาํคญั เช่น ระบบในดา้น
นโยบายและแผน ดา้นการบริหารงานบุคล ดา้นการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาํเนินงานตามภารกิจหลกั
ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภา สถาบนั 

๔. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายของสภาสถาบนัท่ีกาํหนดใหมี้ระบบการประเมินตนเอง และมี
การดาํเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษาในช่วง ๓ ปีท่ีผา่นมา 
๖. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจของสภาสถาบนั อุดมศึกษา 
๗. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๙ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑.๒   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 

การประเมินผลตามหนา้ท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารและการจดัการใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามแผน
กลยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษา  จะมุ่งเนน้การประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการประจาํปี ความสามารถในการบริหารและการจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 
ประเด็นการพจิารณา 
  ๑. มีการเผยแพร่ วสิัยทศัน์ นโยบายของผูบ้ริหาร สร้างการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็น เช่น การจดั
ประชุมบุคลากรทั้งองคก์ร อยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง ต่อปีการศึกษา 
  ๒. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบดา้นบุคลากร การเงิน สถานท่ี ครุภณัฑแ์ละการ บริหารความเส่ียง 
(ทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของนิสิต นกัศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากร) โดยผูต้รวจสอบภายนอกต่อสาธารณชน  
  ๓. มีการเผยแพร่ผลการสาํรวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบนั 

๔. ผลการประเมินผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีมาจากการสรรหาอยา่งเป็นระบบไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็ ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๕ ขอ้ 
 
ข้อมูลทีต้่องการ  

๑.  เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาตามหนา้ท่ีและบทบาทของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา  

๒. เอกสาร /หลกัฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดาํเนินการตามระบบการกาํกบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา โดย มี
เอกสาร/หลกัฐาน/รายงานหรือบนัทึกการประชุมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถาบนั ไดก้าํหนดใหมี้กระบวนการท่ีเป็น
รูปธรรมในการจดัการเพื่อใหเ้กิดการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 



 ๙๐ 

๓. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถาบนัมีการติดตามผลการดาํเนินงานสาํคญั เช่น ระบบในดา้น
นโยบายและแผน ดา้นกา รบริหารงานบุคล ดา้นการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาํเนินงานตามภารกิจหลกั
ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นมติสภา สถาบนั 

๔. เอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายของสถาบนัท่ีกาํหนดใหมี้ระบบการประเมินตนเอง และมีการ
ดาํเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษาในช่วง ๓ ปีท่ีผา่นมา 
๖ . รายงานการสังเคราะห์มติ /นโยบาย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจของผูบ้ริหาร

สถาบนัอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๑ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑.๓   ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นของวทิยาลยั  
ตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์  (ทุกกลุ่มสถาบัน) 
นํา้หนัก   ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 

การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสะทอ้นจุดเด่นและจุดเนน้รวมทั้ง
วตัถุประสงคเ์ฉพาะตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษาและมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

๑) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาและการพฒันาประเทศ   
๒) สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีเป็นจุดเนน้  
๓) สะทอ้นอตัลกัษณ์และจุดเนน้รวมทั้งวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ี 

จุดเนน้และจุดเด่นท่ีเป็นผลผลิตและผลลพัธ์จากการดาํเนินงานของสถาบนันั้นตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภา
สถาบนั 
 
ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๔. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ 
๕. ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบติั 

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๕ ขอ้ 
 

ข้อมูลทีต้่องการ  
๑. ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีระบุในแผนของสถาบนั พร้อมดว้ยเป้าหมายและ

โครงการ/ กิจกรรมในแต่ละตวับ่งช้ี   
๒. รายงานผลการดาํเนินงาน /สรุปผลการดาํเนินการของโครงการ /กิจกรรมตามตวับ่งช้ี พร้อมเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
๓. รายงานการประเมินแผนของสถาบนั (ถา้มี) 
๔. รายงานประจาํปี พร้อมรายงานประเมินตนเองของสถาบนั  



 ๙๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒   การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอ้ท่ี ๓ กาํหนดใหส้ถาบนัมีการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งมีการจดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ี
มีอยูใ่นสถาบนัซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในสถาบนัสามารถ
เขา้ถึงความรู้  และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้  รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะส่งผลให้
สถาบนัอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนั  
ประกอบด้วย การระบุความรู้  การคดัเลือก  การรวบรวม  การจดัเก็บความรู้การเขา้ถึงขอ้มูล  และการแลกเปล่ียน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั  การกาํหนดแนว
วธีิปฏิบติังาน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจดัการความรู้ในสถาบนัใหดี้
ยิง่ข้ึน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการกาํหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั
อยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 

๒. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้ นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยัอยา่ง
ชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑ 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้  ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง  (tacitknowledge) เพื่อ
คน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑ ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ท่ี
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (explicit 
knowledge) 

๕. มีการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  (explicit knowledge) และจากความรู้  ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง  (tacitknowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๕ ขอ้ 
 



 ๙๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๓   ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารและการตดัสินใจท่ีสอดรับกบั
นโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนั เพื่อใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอก  เป็นระบบท่ีใชง้านไดท้ั้งเพื่อการบริหาร  การวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั  
เพื่อการปฏิบติังานตาม ภารกิจทุกดา้นของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงาน  ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพฒันาสถาบนั  ทั้งน้ี ระบบดงักล่าวตอ้งมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึง
พอใจของผูใ้ช ้
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
๒. มีระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั  โดยอยา่งนอ้ยต้ อง

ครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั  การบริหารจดัการ  และการเงิน  และสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
๔. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕ ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๔ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔   ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ ๗.๔) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง  โดยการบริหารและควบคุมปัจจยั  
กิจกรรม และกระบวนการดาํเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตวัเงิน  หรือไม่ใช่ตวัเงิน  เช่น 
ช่ือเสียง  และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  หรือความ
คุม้ค่า) เพื่อใหร้ะดบัความเส่ียง  และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ียอ มรับและควบคุม
ได ้ โดยคาํนึงถึงการเรียนรู้วธีิการป้องกนัจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้และโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกนัหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนสาํรองต่อภาวะฉุกเฉิน  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบงานต่าง  ๆ มีความ
พร้อมใชง้าน มีการปรับปรุงระบบอยา่งต่อเน่ืองแล ะทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบนัตาม
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นสาํคญั 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง  โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ี
รับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

๒. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง  และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย  ๓ ดา้น ตามบริบทของ
สถาบนั จากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร  การบริหาร

งานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละ

บุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบข องความเส่ียงและจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้  
๒ 

๔. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และดาํเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบนัเพื่อพิจ ารณาอยา่งนอ้ย

ปีละ ๑ คร้ัง 
๖. มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียง

ในรอบปีถดัไป 
 



 ๙๕ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 
๑ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๓ ขอ้ หรือ ๔ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๖ 

องค์ประกอบที ่๘   การเงินและงบประมาณ 
หลกัการ 
 การเงินและงบประมาณเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา  ไม่วา่แหล่งเงินทุนของ
สถาบนัอุดมศึกษาจะไดม้าจากงบประมาณแผน่ดิน  (สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายไดข้องสถาบนั  
เช่น ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียม  ค่าบาํรุงการศึกษาต่างๆ  ของนกัศึกษา  รายไดจ้ากงานวจิยับริการทางวชิาการ  ค่าเช่า
ทรัพยสิ์น ฯลฯ ผูบ้ริหารสถาบนัจะตอ้งมีแผนการใชเ้งินท่ีสะทอ้นความตอ้งการใชเ้งินเพื่อการดาํเนินงานตามแผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํความเขา้ใจกบัการวเิคราะห์ทางการเงิน  เช่น 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อจาํนวนนกัศึกษา  ทรัพยสิ์นถาวรต่อจาํนวนนกัศึกษา  ค่าใชจ่้ายท่ีสถาบนัใชส้าํหรับการผลิต
บณัฑิตต่อหวั  จาํแนกตามกลุ่มสาขา  รายไดท้ั้งหมดของสถาบนัหลงัจา กหกังบ  (ค่าใชจ่้าย ) ดาํเนินการทั้งหมด  
งบประมาณในการพฒันาอาจารย ์ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยดัไดห้ลงัจากท่ีปฏิบติั
ตามภารกิจทุกอยา่งครบถว้น ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการดา้นการเงินของสถาบนัท่ีเนน้
ถึงความโปร่งใส ความถูกตอ้ง ใชเ้มด็เงินอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. แผนพฒันาดา้นการเงินระดบัอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. แผนปฏิบติังานประจาํปีของสถาบนั 
๓. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓  สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบติัราชการของสาํนกังบประมาณ 
๖. รายงานงบประมาณแผน่ดิน (สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๗ 

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  จะตอ้ง
มีแผนกลยทุธ์ทางดา้นการเงินซ่ึงเป็นแผนจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยทุธ์ของ
สถาบนัใหส้ามารถดาํเนินการได ้มีการวเิคราะห์รายได ้ค่าใชจ่้ายของการดาํเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผน่ดินและ
เงินรายไดอ่ื้น  ๆ ท่ีสถาบนัไดรั้บ  มีการจดัสรรงบประมาณและการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบครบทุก
พนัธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเ้งิ นอยา่งมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตอ้งแสดงรายละเอียดการใชจ่้าย
ในทุกพนัธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนัได ้
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
๒. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทา งดา้นการเงิน  หลกัเกณฑก์ารจดัสรร  และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
๓. มีงบประมาณประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฎิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและ

บุคลากร 
๔. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง 
๕. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทาํหนา้ท่ีตรวจ  ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ี์สถาบนักาํหนด 
๗. ผูบ้ริหารระดั บสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และนาํขอ้มูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ หรือ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔ ขอ้ หรือ ๕ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๖ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ ขอ้ 

 
 
 
 
 



 ๙๘ 

องค์ประกอบที ่๙   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
หลกัการ 
 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการพฒันา
คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจยันาํเขา้  กระบวนการ  ผลผลิตผลลพัธ์ และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง  และมี
กระบวนการจดัการความรู้  เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สถาบนั 
 
มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํ นกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๓. กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓  สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงสถาบนัตอ้งสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมินและพฒันาการดาํเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  
เป้าประสงค์  และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถาบนัและหน่วยงานตน้สังกดั  ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  มีการวดัผลสาํเร็จของกา รประกนัคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  และมีนวตักรรมท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสาํนึกใหเ้ห็นวา่เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกคนในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี  เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจไดว้า่สถาบนัสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 

๑. มีระบบและกลไกการประกนั คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
พฒันาการของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

๒. มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

๓. มีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
๔. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น  ประกอบดว้ย  ๑) การควบคุม  

ติดตามการดาํเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  ๒) การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบนัและสาํนกังานค ณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา  โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน  CHE QA Online และ ๓) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํ
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ๕. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทาํงาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

๖. มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  ๙ องคป์ระกอบ
คุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต  และ
ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั  และมีกิจกรรม
ร่วมกนั 



 ๑๐๐ 

๙. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๒ ขอ้ หรือ๓ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๔  หรือ ๕  หรือ ๖ 

ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๗ หรือ ๘ ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
๙ ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑ 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑.๑   ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั  
ตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน:   ด้านการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 
นํา้หนัก  ร้อยละ ๕ 
คําอธิบาย 

ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ .ศ . ๒๕๕๓  
ระบุไวว้า่ “...“ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นั้นอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ...”  ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครอบคลุมตวับ่งช้ีท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตน้สังกดักาํหนด โดยจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีเนน้ดา้นปัจจยันาํเขา้
และกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สังกดัน้ี จะเป็นคะแนนท่ีสามารถสะทอ้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของสถาบนัอุดมศึกษาได ้ดงันั้น ในการประเมินตวับ่งช้ี
น้ี จะใชค้่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สังกดั โดยไม่ตอ้งทาํการประเมินใหม ่
 

วธีิการคํานวณ 
 ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้สังกดั 

 
 จาํนวนปี 

 

หมายเหตุ 
  ใชค้ะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดม ศึกษาระดบัสถาบนั ตามท่ี หน่วยงานตน้
สังกดักาํหนด ยอ้นหลงั ๓ ปี ทั้งน้ี สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่ิมใชค้ะแนน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เน่ืองจากใชเ้กณฑก์ารประเมินใหม่) เช่น  
  -  ประเมินปี ๒๕๕๔ ใชค้ะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓  
  -  ประเมินปี ๒๕๕๕ ใชค้่าเฉล่ียคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓  
  -  ประเมินปี ๒๕๕๖ ใชค้่าเฉล่ียคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใชค้่าเฉล่ียข องค์ะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สังกดั ๓ ปียอ้นหลงัเป็นคะแนนของตวั
บ่งช้ีน้ี (เน่ืองจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเตม็ ๕ เช่นเดียวกบัการประเมินภายนอก) 
 

ข้อมูลทีต้่องการ  
 คะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาโดยหน่วยงานตน้สังกดั จาํนวน ๓ ปี
ก่อนปีท่ีประเมิน  



 ๑๐๒ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ี สมศ. ประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา โดย

สถาบนัเป็นผูก้าํหนดแนวทางพฒันาเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผูช้ี้นาํสังคมและแกปั้ญหา

สงัคมของสถาบนัอุดมศึกษาในการช้ีนาํเร่ืองต่างๆ การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดาํริ / รักชาติ บาํรุง

ศาสนา เทิดทูนพระมหากษตัริย ์/ สุขภาพ / ค่านิยม จิตสาธารณะ / ความคิดสร้างสรรค์ / ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอายุ / นโยบาย

รัฐบาล / เศรษฐกิจ / การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน / พลงังานส่ิงแวดลอ้ม / อุบติัภยั / ส่ิงเสพติด / ความฟุ่มเฟือย 

/ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง/ฯลฯ 

 
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๘ ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
 
นํา้หนัก ร้อยละ ๑๐ 
 
คําอธิบาย 
 สถาบนัอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ ๒ เร่ือง จากประเด็นเร่ืองท่ีช้ีนาํและ /หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่างๆ อาทิ  
ความรักชาติ บาํรุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษตัริย ์สุขภาพ  ค่านิยม จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผูด้อ้ยโอกาส 
ผูสู้งอาย ุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิ กสังคมอาเซียน  พลงังานส่ิงแวดลอ้ม อุบติัภยั  ส่ิงเสพ
ติด ความฟุ่มเฟือย การแกปั้ญหาความขดัแยง้ สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง ฯลฯ 
 ทั้งน้ี ประเด็นเร่ืองท่ีช้ีนาํและ /หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่างๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการในแต่ละ
เร่ืองนั้น กาํหนดใหมี้ค่านํ้าหนกัของตวับ่งช้ี ร้อยละ๕ 

ประเด็นการพจิารณา  
๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐  
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๔. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ 
๕. ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ 
 



 ๑๐๓ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการปฏิบติั  

๑ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๒ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๓ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๔ ขอ้ 
มีการปฏิบติั  

๕ ขอ้ 

ข้อมูลทีต้่องการ  
๑. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดด้าํเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนาํและ /หรือแกปั้ญหา

สังคมในดา้นต่างๆ ท่ีระบุวตัถุประสงค ์และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสาํเร็จของโครงการ 
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบนัท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ /กิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษา ได้

ดาํเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่างๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการจริง ผลก ารประเมินความรู้
ความเขา้ใจ และผลการประเมินการนาํความรู้ไปใช ้พร้อมแบบประเมิน 

๔. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการเกิด ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดาํเนินงานของโครงการ 

๕. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติ 
๖. หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ 
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