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วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข 



ค ำน ำ 

 

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  มีการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา โดย

ใช้องค์ประกอบ  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา  ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็น

หน่วยงานต้นสงักดั   ซ่ึงปัจจุบัน ได้พัฒนาองค์ประกอบ  ตัวบ่งช้ีคุณภาพส าหรับใช้ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาใหม่  โดย พัฒนาทั้งตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑก์ารตัดสนิให้สอดคล้องกบัหลักการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และระบบการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เพ่ือ

พัฒนาการจัดการ ศึกษาให้มีคุณภาพสามารถเทยีบเคียงกบัสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได้อย่างเตม็

ศักยภาพ  แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสขุ  

วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้จัดท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา  

ฉบับน้ีขึ้นโดยอ้างองิเน้ือหาจากคู่มือของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับเดือนมกราคม และฉบับเดือน 

มิถุนายน ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งเพ่ือให้

บุคลากรของวิทยาลัย มีความเข้าใจในตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑก์ารประเมินใหม่ให้เป็นไปในทศิทาง

เดียวกนั  ซ่ึงเน้ือหาครอบคลุม องค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ ๔๒  ตัวช้ีวัด ภายในคู่มือ

ประกอบด้วย   ความเป็นมา  นโยบาย  ระบบ  กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  แนวทาง  

หลักเกณฑ ์ วิธกีารประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เกณฑก์ารประเมิน 

วิธกีารค านวณ และการแปลผลการประเมิน  เป็นต้น  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

                                                                                   

                                                                                         (ดร.มกราพันธุ ์  จูฑะรสก) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

สงิหาคม  ๒๕๕๔ 

 



 

สารบญั 

 

 หนา้ 

ค าน า ก 

สารบญั ข 

บทที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย  

          ความเป็นมา ๑ 

สญัลักษณ์วิทยาลัย ๑ 

ปรัชญา วิสยัทศัน์ พันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์ นโยบาย  

และคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย 

๒ 

ผังโครงสร้างการบริหาร  ๔ 

บทที่ ๒  การประกนัคุณภาพการศึกษา  

 นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสขุ ๕ 

 นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ๕ 

 การพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา   ๖ 

 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย ๖ 

 ระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาล   ๑๔ 

 ค าจ ากดัความที่เกี่ยวข้อง ๑๔ 

 นิยามกลุ่มสถาบัน ๑๕ 

 ค าช้ีแจงอื่นๆในการน าตัวบ่งช้ีไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๗ 

 นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ี ๑๘ 

 สรุปตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ๒๕ 

บทที่  ๓  องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑก์ารประเมิน  

         องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ ๒๘ 

         องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑติ ๓๖ 

         องค์ประกอบที่ ๓ กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา ๕๗ 

         องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย  ๖๐ 

         องค์ประกอบที่ ๕  การบริการวิชาการแก่สงัคม  ๖๙ 

         องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๗๖ 

         องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ ๘๐ 

         องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ  ๘๗ 

         องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ๙๐ 

เอกสารอ้างองิ ๙๔ 

 



 

บทที ่ ๑ 

ขอ้มูลทัว่ไปของวิทยาลยั 

 

๑. ความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมช่ือโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ขอนแก่น สงักดักรม           

อนามัย กระทรวงสาธารณสขุ  เปิดด าเนินการเม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ .ศ. ๒๕๐๕ รวมระยะเวลาเปิด

ด าเนินการจนถึงปัจจุบันรวม ๔๙ ปี หลักสตูรที่เปิดสอนในปี พ .ศ.๒๕๐๕  ถึง  พ .ศ. ๒๕๐๙  คือ

หลักสตูรผดุงครรภ ์รับผู้ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เทยีบเทา่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปัจจุบัน) ใช้

ระยะเวลาศึกษา ๑  ๑/๒ ปี  ด าเนินการสอน ๔  รุ่น มีผู้ส าเรจ็การศึกษารวม ๑๖๖  คน   

 ปี พ .ศ.๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนหลักสตูรผดุงครรภอ์นามัย รับผู้ส าเรจ็การศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เทยีบเทา่มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา๑ ๑/๒  ปี ด าเนินการ

สอน ๓๖ รุ่น มีผู้ส าเรจ็การศึกษา  ๒,๐๓๔ คน   

 ปี พ .ศ. ๒๕๒๖  ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิดสอนหลักสตูรการสาธารณสขุชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) 

รับผู้ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน  ๗ รุ่น มีผู้ส าเรจ็

การศึกษา ๔๒๓ คน   

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ (ระดับต้น) รับผู้ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๑๒ 

รุ่น มีผู้ส าเรจ็การศึกษา ๗๖๔   คน    

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ถึง  พ.ศ. ๒๕๔๑  เปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  ระดับต้น  

รับผู้ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาปีที่  ๖  ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒  ปี  ด าเนินการสอน  ๓  รุ่น  มีผู้ส าเรจ็

การศึกษา  ๓๖๔ คน   

ปี พ .ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบันเปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  รับผู้ส าเรจ็

การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี  ด าเนินการสอน ๑ รุ่น มีผู้ส าเรจ็การศึกษาจาก

หลักสตูรนี้  เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๔๓  จ านวน  ๕๐ คน   ปีการศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  เป็นสถาบันสมทบจึงเปล่ียนจากหลักสตูรประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ต้ังแต่รุ่นที่ ๒ จนถึงปัจจุบันมีผู้ส าเรจ็การศึกษา 

๑๐  รุ่น รวม ๕๖๗  คน 

 

 

๒. สญัลกัษณวิ์ทยาลยั 

 สญัลกัษณชื์่อวิทยาลยั คือ  “สว.”  มีตัวอกัษร ส . เป็นสแีดง ตัวอกัษร ว .  เป็นสีขาว มาจากค า

ว่า  สงัวาลย์   ซ่ึงได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  ดอกไม ้ ประจ าวิทยาลัย  คือ  ดอกคูน  ซ่ึงเป็นดอกไม้สญั ลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง  

ความสงบสขุอย่างย่ังยืน 

 สี  ประจ าวิทยาลัย  คือ สเีหลืองดอกคูน  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 



 ๒ 
 

 ธง  ประจ าวิทยาลัย ใช้พ้ืนของธงเป็นสเีหลืองดอกคูน มีตราสญัลักษณ์วิทยาลัย ตรง กลาง เป็นรูป

พระนามย่อ   “ สว ”  

๓. ปรัชญา วิสยัทศัน์  พันธกจิ  ประเด็นยุทธศาสตร ์นโยบาย คุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค ์

ปรชัญา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสขุ มุ่งเน้น

การผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้  ทกัษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ    

มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง  และสามารถท า งานร่วมกบัชุมชนได้เป็นอย่างดี     รวมทั้งพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงสาธารณสขุในทุกระดับอย่างเตม็ศักยภาพ  เน้นการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้

ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้

ใหม่กบัภมูิปัญญาท้องถิ่นให้เกดิประ โยชน์สงูสดุสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอสีาน  สามารถสบื

สานจรรโลงสงัคมให้พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

วิสยัทศัน ์  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี  ขอนแก่น  เป็น สถาบนัการศึกษาพยาบาลชั้นน าเพือ่ชุมชน 

 

พนัธกิจ 

๑.   ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์เพ่ือชุมชน 

๒.   วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิชาชีพ  และชุมชน 

๓.  พัฒนาบุคลากรด้านสขุภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของชุมชน 

๔.  บริการวิชาการแก่สงัคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กบัภมูิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

๕.  ส่งเสริมวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพและสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

๑.  ผลิตบัณฑติพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

   เป้าประสงค์  บัณฑติพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานและปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

๒.  เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์.  เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านสขุภาพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 

 เป้าประสงค์.    บุคลากรด้านสขุภาพมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของชุมชน 

๔. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สงัคมที่มีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์.   การบริการวิชาการแก่สงัคมช่วยช้ีน าป้องกนัปัญหาทางสขุภาพและสงัคม 

๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

 เป้าประสงค์ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและสบืสานศิลปวัฒนธรรม 



 ๓ 
 

๖. เพ่ิมประสทิธภิาพระบบบริหารองค์กร  

 เป้าประสงค์ .  ระบบการบริหารองค์กรด้านคน . งาน . งบประมาณและการบริหารจัดการมี

ประสทิธภิาพ 

 

นโยบายวิทยาลยั 

๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการของสงัคม 

๓. พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกบัคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ค้นคว้าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และน าผลมาพัฒนางาน 

๕. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานสาธารณสขุ ในการพัฒน าสมรรถนะบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏรูิป

สขุภาพ 

๖.  เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สงัคมเชิงรุก 

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๘.  น าระบบประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 

๙.  พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ 

๑๐.  พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน   บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส 

๑๑.  สร้างบรรยากาศการท างานให้มีความสขุ  ความสามัคคี  และค่านิยมร่วม 

๑๒. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

คุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงคข์องวิทยาลยั 

๑.    มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

๒.    มีความสขุุมรอบคอบ ซ่ือสตัย์ ตัดสนิใจดี 

๓.    มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสงัคม และอุทศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๔.   สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 

๕. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๖.   มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสงัคมไทย 

๗.  ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

๘.  มีความสามารถใช้ทกัษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสงัคมได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้

ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๙.   มีสขุภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงสรา้งวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น    
ตามมติคณะกรรมการบริหาร  

คร้ังที่  พิเศษ ๙/๒๕๕๓   

ลว.๒๘ ก.ย. ๕๓ 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

๑. กลุ่มงานนวัตกรรม  (อ.ธติพิร  อ.ศิราณ ี) 

๒.กลุ่มงานกจิกรรมนักศึกษาและการท านุบ ารงุ

(อ.ศักดข์รินทร์ อ.ทพิย์รัตน์  อ.วิภาดา  

   อ.วิลัยภรณ ์อ.ทศันีย์วรรณ อ.ชุตมิา  )  

๓. กลุ่มงานปกครอง วินัย  สวัสดกิาร ศิษย์เก่า

และองคก์ร วิชาชีพ   (อ .รัตน์ดาวรรณ             

อ.ทนิวิสทุธ ์อ.สธุดิา  อ. พลอยลดา ) 

๔ .กลุ่มงานแนะแนว /ให้ค าปรึกษาและ

ทุนการศึกษา ( อ .แก้วจิต อ .ทพิวรรณ             

อ.นิระมล) 

 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

( อ.วิไลวรรณ  วัฒนานนท)์ 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร  ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

( อ.วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ ) 

๑. ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร ( จตพุร ) 

๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป(อ.ล าเภา จตพุร ) 

๓. กลุ่มงานธรุการ/งานสารบรรณ  

๔. กลุ่มงานการเงิน/ บญัชี (ดาราพร) 

๕. กลุ่มงานพัสดุ (อ. นงลักษณ ์) 

๖.กลุ่มงานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร           

(อ.แสงดาว ) 

๗ กลุ่มงานอาคารสถานที่ /ยานพาหนะ /

ซ่อมบ ารงุ  (จตพุร ) 

๘. กลุ่มงานนโยบายและแผน  (อ.รุ่งทพิย์                      

อ.เอมอร ) 

๙. กลุ่มงานQA, IC(อ.กล้วยไม้ อ .สรัญญา  

อ.สรุัสวด ีอ.รัตนา อ.ปุณณภา ) 

๑๐. กลุ่มงาน  IT/Computer/ฐานข้อมูล                    
( อ. ณรงค์,   อ.วชิรศกัด์ิ ) 

 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

( อ.พัชรินทร์วินา  เพ่ิมยินด)ี 

 ๑.กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ                      

( อ.กนันิษฐา อ.ทรงสดุา อ.ศรีสดุา  ) 

๒. กลุ่มงานบริการวิชาการ /งานวิเทศสมัพันธ ์

/งานประชาสมัพันธ ์(อ.นันทยิา   

อ. เสาวลักษณ ์ อ.สวุารี  อ.ทุเรยีน) 

๓.กลุ่มงานศูนย์ศึกษา /งานจัดการความรู้                  

(อ.สพุจน์  อ.ป่ินเพช็ร  อ.ศุภจิรา ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

( อ.พรรณภิา  ทองณรงค)์ 

๑. ภาควิชาการพยาบาลเดก็  ผู้ใหญ่  ผู้สงูอายุ            

( อ.พิริยากร) 

๒. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช /กฎหมาย /

บริหาร  (อ.สมใจ) 

๓. ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก / ผดุง

ครรภ์ (อ.ดวงชีวัน  อ.ฉายวสนัต)์ 

๔ .ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา               

(อ.ปราณ ี) 

๕. กลุ่มงานทะเบยีน วัดและประเมนิผล                  

(อ.สจุินดา  อ.จรรยา  อ.จารวุรรณ) 

๖. กลุ่มงานห้องสมุด  (กรินทร์  ลัดดา )  

 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 



บทที ่๒ 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 

๑)   นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสขุ เม่ือ

วันที่ ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ดังน้ี 

๑.   กระทรวงสาธารณสขุจะใช้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธท์ี่ส าคัญในการผลิตบุคลากร

สาธารณสขุที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาสาธารณสขุของประเทศและนโยบายของรัฐบาล

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

 ๒.  เร่งรัดและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย ฯ สงักดักระทรวง

สาธารณสขุโดยยึดหลักการให้อสิรเสรีภาพแก่วิทยาลัยในการพัฒนาแนวคิดการปฏบัิติพันธกจิทุกด้าน 

 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกนัคุณภาพในวิทยาลัยฯ โดยน าองค์ประกอบการค วบคุม

คุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการด าเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาเข้าสู่

มาตรฐานสากล 

 ๔.   สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรวิชาชีพ

ในกจิกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสงัคม 

 ๕.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอด

ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างการศึกษารวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับพิจารณา ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่วิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกนั 

 

๒)   นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั 

๑. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๒. การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุ ทธท์ี่ส าคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการ

ให้อสิระและเสรีภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏบัิติพันธกจิ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขอ งหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนก

และภายนอกสงักดัเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕. ส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพระหว่างงานและฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

๖.สนับสนุนให้มีการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะรับก ารประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก และ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



 ๖ 
 

๓)    การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

๑ เพ่ือตรวจสอบและ ประเมินการด าเนินงาน ของวิทยาลัยในภาพรวม ตามร ะบบคุณภาพและกลไกที่

สถาบันนั้นก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพ

ว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐาน 

๒   เพ่ือให้วิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอนัจะ น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์(goals) ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

๓  เพ่ือให้วิทยาลัยทราบจุด แขง็ จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน ได้รับข้อเสนอแนะในการ ด าเนินงาน เพ่ือ

เสริมจุดแขง็และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

๔  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ท าให้มั่นใจว่า วิทยาลัยสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

๕  เพ่ือให้สถาบันพระบรมราชชนก และหน่วยงาน ที่เกี่ ยวข้อง  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่ จ าเป็นส าหรับ การ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

๔)  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลยั  

 เพ่ือให้ภารกจิในการด าเนินงานประกนัคุณภาพทางการศึกษาด าเนินงานไปได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ก าหนดระบบ  กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

๑.  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) จัดให้มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือควบคุมปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ โดย

จัดท าเกณฑม์าตรฐานตัวบ่งช้ีเน้นที่ระบบการก ากบัดูแลตนเอง (Self Regulation System) ในระดับบุคคล 

กลุ่มงานและวิทยาลัย 

๒.  การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ่มงาน 

โดยเน้นที่กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน มีการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏบัิติ รวมถึงหลักฐานต่างๆ 

วิธกีารที่ใช้ คือ ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน การสมัภาษณ์ผู้บริหา ร อาจารย์ ผู้ปฏบัิติ นักศึกษา หรือ

ผู้ใช้บริการ 

๓.  ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถงึ การประเมินค่าคุณภาพกจิกรรม

เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัย คุณภาพของการสอน โดยมี

จุดเน้นที่กลุ่มงาน การประเมินจะใช้วิธกีารประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self Assessment Report) 

 เพ่ือให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเกดิประโยชน์สงูสดุ วิทยาลัย ได้มีแนวทางการควบคุมคุณภาพ  

(Quality Control) การตรวจติดตามคุณภาพ(Quality Audit)การประเมินคุณภาพ(Quality Assessment) 

เป็น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ดังน้ี  

๑.  Plan (การวางแผน) เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในปีก่อนหน้า และผลการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็น

ข้อมูลในการวางแผน โดยการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ก าห นดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

การก าหนดนโยบายแนวทางปฏบัิติ ขั้นตอนวิธกีารด าเนินงาน จัดท าแผนการก ากบักจิกรรมการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงก าหนดเกณฑม์าตรฐานตัวบ่งช้ี เพ่ือใช้ในการประเมินผล   หากมีการ



 ๗ 
 

เปล่ียนแปลงระบบการประกนัคุณภาพ หรือตัวบ่งช้ี หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุก

หน่วยงานในวิทยาลัยฯได้รับทราบ และถือปฏบัิติโดยทั่วกนั  

๒.  Do (การด าเนนิงาน) เป็นการปฏบัิติตามแผน ขั้นตอน  และเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะ ต้องมีการปรับแผน

ในระหว่างด าเนินการ โดยมีค าอธบิายและเหตุผลประกอบ  การด าเนินงานและเกบ็ข้อมูลบันทกึผลการ

ด าเนินงานเร่ิมต้ังแต่ต้นปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

๓.  Check (การประเมินผล) เป็นการรวบรวมข้อมูลของผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกบัประเดน็ตัว

บ่งช้ีที่ต้ังไว้ เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบกบัเป้าหมายของแผนในข้ันตอนที่ 1 เพ่ือประเมินคุณภาพในระดับ

ภาควิชาหรือฝ่าย และวิทยาลัย โดยในการประเมินน้ีจะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ

ผลงาน ประเมินในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สงิหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

๔.  Act(การปรบัปรุง)วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

บริหารวิทยาลัยฯ น าข้อเสนอ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน

ปรับปรุงการด าเนินงาน ท าแผนประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณของปีถัดไป รวมทั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพน าผลการประเมิน และผลการด าเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน

ปีถัดไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 



ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี ขอนแก่น  
 

ระบบ  กลไก ผูร้บัผดิชอบ 

๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality  Control) 

๑ สร้างและพัฒนาแนวทางการ

ปฏบัิติในการตรวจสอบภายในและ

ประเมินผล 

๒ เตรียมความพร้อมในการตรวจ 

สอบคุณภาพภายใน 

๓ จัดระบบและด าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพภายในโดย 

∙ฝ่ายหรือภาควิชาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสนอให้ผู้ประเมินของ

วิทยาลัยเข้าไปตรวจประเมิน 

∙ตรวจประเมินข้ามฝ่าย หรือภาควิชา 
ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง  

∙เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยเพ่ือสรุปผลการประเมิน

ในภาพรวมขององค์กร 

∙ประชาสมัพันธผ์ลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร 

ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไป

พิจารณาปรับแผนงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก  าหนด 

๔ เสนอให้บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ 

(External auditing) ดังเช่นเครือข่าย

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หรือ สบช. เข้ามาตรวจสอบคุณภาพ

ขององค์กร 

∙ประชาสมัพันธผ์ลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร 

ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไป

พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 

และประชาสมัพันธแ์ก่สาธารณชน 

๑. จัดท าแผนติดตามการด าเนินงาน 

๒. เตรียมความพร้อมของผู้ประเมิน 

โดยการส่งไปอบรมเพ่ือพัฒนา 

๓. จัดท าแนวทางการตรวจประเมิน 

๔. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการตรวจประเมินไว้

ให้พร้อม 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

๖. ด าเนินการตรวจประเมินและ

รายงานผลตามแผนที่ก  าหนด 

∙ฝ่ายฯ ยุทธศาสตร์ฯ                    
∙คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

∙งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

๘ 



 ๙ 
 

ระบบ  กลไก ผูร้บัผดิชอบ 

๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality  Auditing) 

๑ สร้างและพัฒนาแนวทางการ

ปฏบัิติในการตรวจสอบภายในและ

ประเมินผล 

๒ เตรียมความพร้อมในการ

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

๓ จัดระบบและด าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพภายในโดย 

∙ฝ่ายหรือภาควิชาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสนอให้ผู้ประเมินของ

วิทยาลัยเข้าไปตรวจประเมิน 

∙ตรวจประเมินข้ามฝ่าย หรือภาควิชา 
ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง  

∙เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยเพ่ือสรุปผลการประเมิน

ในภาพรวมขององค์กร 

∙ประชาสมัพันธผ์ลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร 

ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไป

พิจารณาปรับแผนงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก  าหนด 

๔ เสนอให้บุคลากรจากหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ 

(External auditing) ดังเช่นเครือข่าย

วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หรือ สบช. เข้ามาตรวจสอบคุณภาพ

ขององค์กร 

∙ประชาสมัพันธผ์ลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร 

ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไป

พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 

และประชาสมัพันธแ์ก่สาธารณชน 

 

๑. จัดท าแผนติดตามการด าเนินงาน 

๒. เตรียมความพร้อมของผู้ประเมิน 

โดยการส่งไปอบรมเพ่ือพัฒนา 

๓. จัดท าแนวทางการตรวจประเมิน 

๔. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการตรวจประเมินไว้

ให้พร้อม 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

๖. ด าเนินการตรวจประเมินและ

รายงานผลตามแผนที่ก  าหนด 

∙ฝ่ายฯ ยุทธศาสตร์ฯ                    
∙คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

∙งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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ระบบ  กลไก ผูร้บัผดิชอบ 

๓. การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment) 

๑  วิทยาลัยด าเนินการหลังจากที่

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในด้วยตนเองและ

บุคคลภายนอกแล้วด าเนินการขอ

ประเมินเพ่ือให้การรับรองคุณภาพ

การศึกษา  

   หน่วยงานที่วิทยาลัยเสนอขอ

เพ่ือให้มีการรับรอง ได้แก่ สมศ. 

และสภาการพยาบาล 

๒  วิทยาลัยย่ืนใบขอรับการรับรอง

และส่งเอกสารข้อมูลคุณภาพที่

เกี่ยวข้อง 

๓  สมศ. หรือสภาการพยาบาลเข้า

มาตรวจเย่ียมสถาบันเพ่ือประเมิน

คุณภาพการศึกษาและให้การ

รับรองตามที่ร้องขอ 

๔  ประชาสมัพันธผ์ลการประเมิน

เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่

บุคลากรคณะกรรมการบริหาร และ

ผู้เกี่ยวข้อง ทราบเพ่ือน าผลการ

ประเมินไปพิจารณาปรับแผนงาน/

โครงการ  

๕ ประชาสมัพันธผ์ลการประเมิน 

ให้สาธารณชนรับทราบ 

๖ จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

งานประกนัคุณภาพการศึกษาและ

เกบ็ข้อมูลในฐานข้อมูลประกนั

คุณภาพ 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานและ

โครงการ 

๒. เขียนแผนงาน/โครงการ 

รับการตรวจประเมิน 

๓. จัดเตรียมความพร้อมขององค์กร

ให้พร้อมรับการตรวจประเมิน 

๔. ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน

ประชาสมัพันธผ์ลการประเมินและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

∙ฝ่ายฯ ยุทธศาสตร์ฯ                    
∙คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

∙งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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ระบบ  และกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น   

งานประกนัคุณภาพ พฒันาองคป์ระกอบ  ตวับ่งช้ี  และเกณฑก์ารประเมินให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายวทิยาลยั

ใหค้รอบคลุม  I, P, O 

บุคลากร/ภาค/หรือฝ่าย 
ร่วมแสดงความคิดเห็น  ใหข้อ้เสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

รองผูอ้  านวยฝ่ายฯ /งาน / หวัหนา้ภาค 
ติดตามการด าเนินงาน 
งานแผน  งาน QA   ติดตามการด าเนินงาน 
ดา้นการประกนัคุณภาพเป็นระยะ/เม่ือส้ินสุด 

จดัท าร่างคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี   ขอนแก่น 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการและ                                              
น าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาประกาศใช ้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ภาค/หรือฝ่าย น าไปวางแผน                      
การด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง                               
การประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด 

แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการประจ าปี 

ใหค้วามรู้บุคลากร 
 

คู่มือ  QA 

แผนงาน โครงการดา้น              
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ทบทวน 
ขอ้มูลยอ้นกลบั 

ระบบ กลไก 

ประเมินผล 

เสนอกรรมการบริหารพิจารณา เสนอกรรมการ QA 

งานประกนัคุณภาพ 

ปฏิบติัตามแผน 



 ๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษา                           
โดยกรรมการเครือข่าย / สบช.   

แต่งตั้งกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
เครือข่าย / สบช. 
 

ระบบ 

ผูรั้บผิดชอบ/ งาน / ภาค/หรือฝ่าย  ด าเนินการประเมิน
ตนเองตามตวับ่งช้ี  และเกณฑท่ี์รับผิดชอบ 

จดัท าร่าง  SAR   ของฝ่ายหรือภาค  
ฝ่าย/งานหรือภาคอ่ืนๆร่วมกนัใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

SAR 

คณะกรรมการ QA 
 

ฝ่ายหรือภาค /  
งานประกนัคุณภาพ 

 
 จดัท า  SAR ของวทิยาลยั 

ผลการประเมิน  
จดัท าแผน / ปรับแผน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.)          

แจง้ผลการประเมินต่อ
กรรมการบริหาร/ สบช. 

 
ทุก  5 ปี กรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.) 

 

ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment) 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น      

กลไก 

SAR   วทิยาลยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 

น าขอ้มูลผลการประเมิน
มาจดัท าแผน/ปรับแผน 
ปรับแผน 
 ส่ง  SAR  ต่อ สบช.และสกอ. 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน/งาน QA / งานแผน/ 
 

งานประกนัคุณภาพ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเครือข่าย/ สบช.  

น าเสนอกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา 
 

น าผลการประเมินมาจดัท า/ ปรับปรุงแผนพฒันาคุณภาพ/ 
แผนกลยทุธ์/  แผนปฏิบติัการ 

 

งาน QA / งานแผน 

ฝ่ายหรือภาค /  
งานประกนัคุณภาพ 

 
 

ประเมินคุณภาพการศึกษา             
โดยคณะกรรมการประเมิน 

งานประกนัคุณภาพ 
 



 ๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Auditing) 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น      

ปรับแก ้
 

ใหค้วามรู้บุคลากร 

Input 
องคป์ระกอบ  ตวับ่งช้ี  เกณฑ ์

 

คณะกรรมการ QA 
 

กลไก ระบบ 

สร้างและพฒันาแนวทาง/เคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพ 

บุคลากร/ภาคหรือฝ่าย ร่วมพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบัแนวทาง/เคร่ืองมือ 

งานประกนัคุณภาพ 
คณะกรรมการ QA 

 

ปรับแก ้ และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อ           
พิจารณาประกาศใช ้ และใส่ไวใ้นคู่มือ  QA 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ฝ่ายหรือภาค / งาน   
ด าเนินการตรวจสอบและส่งผลงานต่องาน QA 

และน าเสนองาน QA   

เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา  ผลการตรวจสอบ 

งานประกนัคุณภาพ 
 

ฝ่ายหรือภาค /งาน
อาจารย/์ เจา้หนา้ท่ี   
 

  

งานประกนัคุณภาพ 
 

เสนอกรรมการบริหาร 
        เพื่อพิจารณา 
 

เสนอผูท้รงคุณวฒิุใหข้อ้เสนอแนะ 

งาน  QA  ส่งผลการพิจารณาใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ฝ่ายหรือ
ภาค /พฒันาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน/ ปรับแผน 

Input 
แผนปฏิบติังาน 

 

ฝ่ายหรือภาค /งาน/อาจารย/์ 
เจา้หนา้ท่ี / งานประกนัคุณภาพ 

 
 

ส้ินปี  สรุปผลการปฏิบติังาน 
เป็นรายงานการประเมิน

ตนเอง 

ฝ่ายหรือภาค /งาน
อาจารย/์ เจา้หนา้ท่ี   
 



 ๑๔ 
 

๕)   ระบบและกลไกการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาล   

นโยบายการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาล  

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้และทกัษะการ

ประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลโดยก าหนดนโยบายดังน้ี 

๑.   ด าเนินกจิกรรมให้ความรู้ทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลอย่างน้อย ๑  คร้ัง/ปี  

๒.  ให้สโมสรนักศึกษาน าแนวคิดประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการด าเนินกจิกรรม โครงการของ

สโมสรนักศึกษา 

๓.  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ โดยให้มีส่วนร่วม

ในการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยตลอดจนให้มีส่วนร่วมในกจิกรรมของการประกนัคุณภาพใน

รูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๔.  ให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินกจิกรรมโครงการของสโมสรนักศึกษา ตามแนวคิด

ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕.  ด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล สร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพทั้งภายใน

วิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย  

 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาพยาบาล 

 เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จึง

มีการแต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคือ  นายกสโมสร  และรองนายก

สโมสรนักศึกษา 

  ระบบการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาประกอบดว้ย  

๑.  ปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกบัระบบ กลไกประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ ๑ 

๒.  ให้ความรู้ ทกัษะการประกนัคุณภาพแก่คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา 

๓.  ให้ความรู้และทกัษะการเขียนแผนปฏบัิติการ โครงการและการพัฒนาโครงการโดยใช้

กระบวนการ P-D-C-A แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

๔.  อบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกบับทบาทนักศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 

ระบบการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

๑.  กจิกรรมประเมินและตรวจสอบการด าเนินแผนงานโครงการ กจิกรรม สโมสรนักศึกษา ตาม

กระบวนการ P-D-C-A   

๒.  ระบบการประเมินผลหลังด าเนินกจิกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

๖)    ค าจ ากดัความทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบ  หมายถึง  การบริหารจัดการที่ต้องแสดงถึง นโยบาย โครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ กจิกรรม แผน

ด าเนินงาน การปฏบัิติ  การตรวจสอบ และประเมิน 

ระบบคุณภาพ  (Quality System)  หมายถึง  โครงสร้างของการจัดการภายในองค์กร หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ขั้นตอนการท างาน วิธกีารท างาน และทรัพยากรอื่นๆ ส าหรับการบริหารให้เกดิคุณภาพ 



 ๑๕ 
 

คุณภาพ  (Quality)  หมายถึง  คุณสมบัติทุกประการของผลผลิตเป็นไปตามข้อก าหนดตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

การประกนัคุณภาพ  (Quality Assurance) หมายถึง  กจิกรรมหรือการปฏบัิติใดๆ ที่หากด าเนินการ

ตามระบบและแผนที่วางไว้จะท าให้เกดิความเช่ือม่ันว่าจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง  วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงา นที่เรียกช่ืออย่างอื่นทั้งของรัฐ

และเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต ่ากว่าปริญญา และหรือระดับปริญญาในที่น้ี ได้แก่  สถาน  

ศึกษาระดับอุดมศึกษาในสงักดัส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร และสถาบัน

เฉพาะทางสงักดักระทรวงอื่น ๆ 

 

๗)   นยิามกลุ่มสถาบนั 

กระทรวงศึกษาธกิารได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ในปี  

๒๕๕๑ ก าหนดประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบั ณฑติระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึก 

อบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 

สถาบันสนับสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัจะน าไปสู่ความเข้มแขง็ของชุมชนและการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

กลุ่ม ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรี

เพ่ือให้ได้บัณฑติที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนา และการเปล่ียนแปลงใน

ระดับภมูิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัหน่วยงานธุรกจิ และบุคคลในภมูิภาค  เพ่ือ

รองรับการด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา

โท 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑติเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 

ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาชีพ

เฉพาะทาง  สถาบันอาจ เน้นการท าวิทยานิพนธห์รือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑติที่มีความรู้  

ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสงู หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจ

มีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถ าบันในกลุ่มน้ีอาจจ าแนกได้เป็น 

๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑  เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑติศึกษาและลักษณะที่ ๒  เป็นสถาบันที่เน้น

ระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันทีเ่นน้การวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

หมายความถึง สถาบัน ที่เน้นการผลิตบัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ

ท าวิทยานิพนธ ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑติที่เป็นผู้น าทาง

ความคิดของประเทศสถาบันมีศักยภาพ   ในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล 

มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 



 ๑๖ 
 

 ส าหรับวิทยาลัยในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  เป็น

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ๒  เป็นสถาบันทีเนน้ระดับปริญญาตรี 

 เพ่ือให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเกดิประโยชน์   จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A 

คือ การวางแผน (plan) การด าเนินงานและเกบ็ข้อมูลและเกบ็ข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) 

และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

P =  เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดย น าผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมา

ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย  กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงระบบประกนัคุณภาพหรือตัวบ่งช้ีหรือเกณฑ์

การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบ และถือปฏบัิติโดยทั่วกนัก่อนเร่ิม

ปีการศึกษา เพราะต้องเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D = ด าเนินงานและเกบ็ข้อมูลบันทกึผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่ 

๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

C = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า และสถาบัน ระหว่าง

เดือนมิถุนายน – สงิหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุง และด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ

สถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา

วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏบัิติการประจ าปี

และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ

พิเศษกไ็ด้ การก าหนดตัวบ่งช้ีส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษาในรอบน้ี  จ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ  ดังน้ี 

๑)  ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นข้อๆก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งช้ีเป็น ๕ ระดับ 

มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน

เทา่ใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน 

๒)  ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 

๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูป

ร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทยีบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าบ่งช้ี

ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่างเช่น 

 

ตวัอย่างที ่๑ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ ๗๕.๕๑   

คะแนนที่ได้  =  ๗๕.๕๑ x ๕            =   ๓.๗๘ 

                                  ๑๐๐ 

ตวัอย่างที ่๒ ก าหนดร้อยละ ๘๕  เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ  ๓๔.๖๒   

คะแนนที่ได้  =   ๓๔.๖๒ x ๕     =   ๒.๐๔ 

                         ๑๐๐ 



 ๑๗ 
 

ตวัอย่างที ่๓ ก าหนดค่าเฉล่ียคือ จ านวนค่าเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาทเป็นคะแนน ๕   

ผลการด าเนินงานได้  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕  บาทต่อคน 

              คะแนนที่ได้  =  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕   x ๕   =  ๓.๘๑ 

                             ๒๐๐,๐๐๐ 

 

ตวัอย่างที ่๔ ก าหนดร้อยละ ๙๐  เป็นคะแนน ๕  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ ๙๒.๐๘ 

               คะแนนที่ได้  =  ๙๒.๐๘ x ๕    =   ๕ 

                                       ๑๐๐     

 

หลกัการค านวณการแปลงค่ารอ้ยละหรือค่าเฉล่ีย  เป็นคะแนน สรุปได้ดังน้ี 

๑) ผลการด าเนินงานเทา่กบัหรือสงูกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ก  าหนดให้เป็นคะแนน ๕ จะได้คะแนน ๕ 

๒) ผลการด าเนินงานที่ต ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ที่ก  าหนดให้เป็นคะแนน   ๕  ค านวณคะแนนที่ได้ 

ดังน้ี 

 คะแนนที่ได้   =     ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ได้จากการด าเนินการ    x  ๕  

                                   ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ ของตัวบ่งช้ีน้ัน ๆ 

ขอ้ปฏิบติัเรือ่งจดุทศนิยม 

การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ ๓  

ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข ๕ ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

                                                  ๗๒.๓๖๔ เป็น    ๗๒.๓๖ 

                                                    ๓.๙๗๕ เป็น  ๓.๙๘ 

  

ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งช้ีเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือ

ด าเนินการไม่ครบที่จะได้  ๑  คะแนน ให้ได้  ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน  ดังน้ี 

                                คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐         หมายถึง      ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

                                คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐       หมายถึง ต้องปรับปรุง 

                                คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐       หมายถึง พอใช้ 

                                คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐       หมายถึง ดี 

                                คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐        หมายถึง ดีมาก 

 

๘)   ค าช้ีแจงอื่นๆในการน าตวับ่งช้ีไปใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑  การประเมินคุณภา พการศึกษาภายในระดับสถาบันแต่ล ะสถาบันอุดมศึกษา จะต้องใช้ ตัวบ่งช้ี

คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทยีบเท่ าและหน่วยงานที่มีการ

เรียนการสอนให้สถาบั นพิจารณา ตัวบ่งช้ี ที่จะน าไปใช้ให้ สอดคล้องกบับริบท โครงสร้ าง และระบบการ



 ๑๘ 
 

บริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ มาตรฐาน ให้สอดคล้องกบัระดับของหน่วย งานที่รับการ

ประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  การประเมินสภาสถาบัน และผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็ นการประเมิน

กรรมการประจ าหลักสตูรและผู้บริหารหลักสตูร เป็นต้น 

๓ การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓  

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเ มินตามปีงบประมาณกไ็ด้  ในกรณีเช่นนั้นจะต้อง ระบุให้ชัดเจน

และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเน่ือง  โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกบั ปีการศึกษาที่

ประเมิน ส าหรับตัวบ่งช้ีของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

๔ อาจารย์ประจ า  หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน และบุคลากรที่มี สญัญาจ้างกบัสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ปีการศึกษา ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

๕ นักวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสญัญาจ้างกบัสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังน้ี 

     ๙-๑๒ เดือน    คิดเป็น ๑ คน 

       ๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน  คิดเป็น ๐.๕ คน 

     น้อยกว่า ๖ เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

๙)   นยิามศพัทที์ใ่ชใ้นตัวบ่งช้ี 

 กระบวนการเรียนรู้ ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  หมายถึง การจัดการศึกษาที่ ถือว่า เรียนส าคัญที่สดุ 

เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ ผู้เรียนแสวงหาความรู้  และพัฒนาความรู้ ได้ด้วยตนเอง หรือมี

การฝากและปฏบัิติในสภาพจริงของการ ท างาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกบัสงัคมและการประยุกต์ ใช้ มี

การจัดกจิกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด  วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

 นอกจากน้ี ต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธ รรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ โดย สะท้อน

จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือก ท าโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจใน

ขอบเขตเน้ือหาของวิชานั้นๆ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซ่ึงมุ่งพัฒนาความรู้ 

และทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะสงัคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 

๑ การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

๒ การเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

๓ การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism) 

๔ การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

๕ การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)   

๖ การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)   

๗ การเรียนรู้ที่ใช้วิธสีร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)   



 ๑๙ 
 
 

การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ

จัดสรรทรัพยากร การปฏบัิติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน

(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสทิธผิลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกนั(alignment) ซ่ึงการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ

มีความเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในทีป่ระชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธกิารจัดท ารายงานคณะ หรือกรรมการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์

หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จา กนอก

สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอก

สถาบันของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในทีป่ระชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธกิารจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย   

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

น้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจาก

ต่างประเทศ 

การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม หมายถึง กจิกรรมหรือโครงการให้ บริการแก่สงัคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

การใหอ้ านาจในการตดัสินใจ หมายถึง การให้ อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสนิใจและในการ

ปฏบัิติแก่ผู้ปฏบัิติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบังาน เพ่ือให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

งานวิจยั หมายถึง กระบวนการที่มีระเ บียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์

และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสรา้งสรรค ์ หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้าที่

แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนกัวิจยั
 

 หมายถึง หลักเกณฑค์วรประพฤติปฏบัิติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้ การด าเนินงาน

วิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของ การศึกษา

ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกยีรติภมิูของนักวิจัย ดังน้ี 

๑ นักวิจัยต้องซ่ือสตัย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

๒ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท  าไว้กบัหน่วยงานที่สนับสนุนการ

วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสงักดั 



 ๒๐ 
 

๓ นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท  าวิจัย 

๔ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

๕ นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสทิธขิองมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

๖ นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 

๗ นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

๘ นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผู้อื่น 

๙ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏบัิติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสยีง และฐานะของอาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศก.พ.อ. เร่ือง 

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึด

มั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ๒) ซ่ือสตัย์สจุริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏบัิติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏบัิติอย่างไม่เป็นธรรม ๕) มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน ๖) 

ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษาต้องครอบคลุม ๑๐ ประการ คือ ๑)จรรยาบรรณ

ต่อ ตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณต่อการปฏบัิติงาน  ๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

๕) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ๖) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 

๘) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน  และ๑๐)จรรยาบรรณต่อ

สงัคม 

นกัวิจยัประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสญัญาจ้างกบัสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี

การศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ านวนหน่วยกติมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 

ระบบทวิภาค   

-  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกติต่อปีการศึกษา 

(๑๘ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 

    -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  ลงทะเบียน  

๒๔   หน่วยกติต่อปีการศึกษา (๑๒ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา การศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค  

-  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หน่วยกติต่อปีการศึกษา 

(๑๕ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 

-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกติต่อปีการศึกษา 

(๑๐ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา)   

 

 



 ๒๑ 
 

ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดังน้ี 

๑)  ค านวณค่าหน่วยกตินักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงกค็ือ  ผลรวมของผลคูณ ระหว่าง

จ านวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกบั จ านวน หน่วยกติแต่ ละรายวิชาที่ เปิดสอน ทุกรายวิชาตลอดปี

การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียน แล้วเสรจ็ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสตูร

การค านวณดังน้ี 

SCH =   ∑ nici 

เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

      Ci =     จ านวนหน่วยกติของวิชาที่ i 

๒)  ค านวณค่าFTES โดยใช้สตูรค านวณดังน้ี 

 FTES =                         SCH 

                   จ านวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 

นกัศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้

มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นกัศึกษาภาคพิ เศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียน ในช่วงเวล าราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน

มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็น ภาระงานสอนของอาจารย์  และ/หรือได้มีการจ่ายค่า ตอบแทนให้กบัการ

สอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

แนวปฏิบติัทีด่ี  หมายถึง   วิธปีฏบัิติ หรือขั้นตอนการปฏบัิติ ที่ท  าให้องค์การประสบความส าเรจ็  หรือสู่

ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐาน ของความส าเรจ็

ปรากฏชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธปีฏบัิติ หรือขั้นตอนการปฏบัิติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์  บันทกึ

เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผูม้ีส่วน ไดส่้วน เสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ่มคนต่างๆที่ ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้ รับ

ผลกระทบจาก การด าเนินการและความส าเรจ็ ของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่ม ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ที่ส าคัญ 

เช่น นักศึกษา  ผู้ ปกครอง สมาคมผู้ ปกครอง ผู้ ปฏบัิติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ  คณะกรรมการก าก าดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆองค์การที่

ท  าหน้าที่ ก  ากบั ดูแลกฎ ระเบียบ องค์ การที่ให้ เงินสนับสนุน ผู้ เสยีภาษี ผู้ก าหนด นโยบาย ผู้ ส่งมอบ 

ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้ เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่ก  าหนด ทศิ

ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธป์ระกอ บไปด้วยวิสยัทศัน์ พันธกจิ เป้าประสงค์  วัตถุประสงค์  ผล

การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกค าม กลยุทธ์ ต่างๆ ของสถาบันควรคร อบคลุมทุกภารกจิ

ของสถาบัน มีการ ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย ของตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดระดับ

ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน ตามกลยุทธ ์โดยสถาบัน น าแผน กลยุทธ์ มาท าแผนด าเนินงาน หรือ

แผนปฏบัิติการประจ าปี 

 



 ๒๒ 
 

แผนปฏิบติัการ ประจ าปีหมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาใน การด าเนินงาน ภายใน ๑ ปีเป็นแผนที่

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ลงสู่ภาคปฏบัิติ  เพ่ือให้ เกดิการด าเนินงาน จริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  โครงการ

หรือกจิกรรมต่างๆ  ที่จะต้อง ด าเนินการ ในปีน้ัน ๆ เพ่ือให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งช้ี

ความส าเรจ็ของโครงการหรือกจิกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก

หรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการ ด าเนินการ รายละเอยีดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ ด าเนิน

โครงการที่ชัดเจน 

ระบบ  หมายถึง ข้ันตอนการปฏบัิติงานที่มีการ ก าหนดอย่าง ชัดเจน ว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ ได้ผล

ออกมา ตามที่ต้องการ  ขั้นตอนการปฏบัิติงา นจะต้อง ปรากฏให้ ทราบโดยทั่วกนัไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของ

เอกสารหรือสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รือโดยวิธกีารอื่นๆ องค์ ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า  

กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสมัพันธเ์ช่ือมโยงกนั 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท  าให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือ ด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด

องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบ ที่ท  าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ ามาท าการประมวลผลรวมทั้งการ

วิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสาร เทศในรูปแบบต่างๆ  และ น าส่งไปยังผู้ที่มีสทิธไิด้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ ในการ

ปฏบัิติงาน การบริหาร หรือการตัดสนิใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ค่างๆเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน

การท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ การมีหลายประเภทในแต่ ละประเภทมีได้หลาย

ระบบ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้วนในการท างานที่แตกต่างกนัออกไป 

วารสารระดบัชาติ  หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย ส านักงาน คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยส านักงาน หรือ

วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดบันานาชาติ  หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล  สากล เช่ น ใน

ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่ เป็นที่ยอมรับใน

ศาสตร์น้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น

วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ   หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทยีบ เทา่ขึ้นไป  หรือ

รัฐวิสาหกจิ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลกัธรรมมาภิบาล   หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ  การควบคุม ดูแลกจิการต่างๆ ให้

เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจั ดการที่ดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ ได้ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมี ความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ  หาได้มีความหมายเพียง

หลักธรรมทางศาสนา เทา่นั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค วามถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 

ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏบัิติ อาท ิความโปรงใส ตรวจสอบได้  การปราศจากการแทรกแซงจาก

องค์การภายนอก   



 ๒๓ 
 

 หลักธรรมมาภิบาล   ของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา

ปรับใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังน้ี 

๑ หลกัประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ ผลการปฏบัิติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

ของแผนการปฏบัิติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทยีบเคียงกบัส่วนราชการ

หรือ หน่วยงานที่มีภารกจิ คล้ายคลึงกนัและมีผลการปฏบัิติงานใ นระดับช้ัน น าของประเทศ  เพ่ือให้ เกดิ

ประโยชน์สขุต่อประชาชนโดยการปฏบัิติราชการจะต้องมีทศิทางยุทธศาสตร์   และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี

กระบวนการปฏบัิติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

๒ หลกัประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ ก ากบัดูแลที่ดีที่มีการ

ออกแบบกระบวนการปฏบัิติงานโดยใช้ เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมให้ องค์การ

สามารถใช้ ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน   แรงงานและระยะเวลาให้ เกดิประโยชน์ สงูสดุต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏบัิติราชการตามภา รกจิเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 

๓ หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness)  คือ ก ารให้บริการที่สามารถ ด าเนินการ ได้ภายใน

ระยะเวลา ที่ก  าหนดและสร้าง ความเช่ือมั่น ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔ หลกัภาระรบัผดิชอบ  (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และ

ผลงานต่อเป้ าหมายที่ ก  าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดับที่ สนองต่อความ คาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕ หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิด เผยอย่างตรงไปตรงมา  ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ

สงสยัและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุก

ขั้นตอนในการด าเนินกจิกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖ หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ทุกกลุ่ม มีโอกาสได้ เข้าร่วม ในการรับรู้  เรียนรู้  ท าความ เข้าใจ  ร่วมแสดงทศันะ ร่วม เสนอปัญหา หรือ

ประเดน็ที่ ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสนิใจ และร่วม

กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๗ หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสนิใจ ทรัพยากร และ

ภารกจิจากส่วนราชการ ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่ วนท้องถิ่น)  และภาค

ประชาชน ด าเนินการ แทนโดยมีอสิระตามสมควร รวมถึงการมอบ อ านาจ และความรับผิดชอบในการ

ตัดสนิใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ต่อผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ ด าเนินงานที่ดีของส่วน

ราชการ 

๘ หลกันติิธรรม (Rule of Law)  คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบัิติ และค านึงถึงสทิธเิสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 



 ๒๔ 
 

๙ หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏบัิติและได้รับบริการอย่าง เทา่เทยีมกนั  โดยไม่

มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่น ก าเนิด  เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สขุภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม  ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม 

และอื่นๆ 

๑๐ หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง เป็นข้อตกลง ที่เกดิจากการใช้กระบวนการเพ่ือ หาข้อคิด เหน็จากกลุ่มบุค คลที่ได้ รับ

ประโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้อง ไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน

ประเดน็ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเหน็พ้องโดยเอกฉันท ์

หลกัสูตรสาขาวิชาชีพ  หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้อง ศึกษาเพ่ือให้ ได้รับการ

รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก  าหนดตามกฎหมาย 

อาจารย์ประจ า   หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน แ ละบุคลากรที่มีสญัญาจ้า งกบัสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี

การศึกษา ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 
 

สรุปตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
 

รายการ ค่าน ้ าหนกั เป้าหมาย 

สกอ สมศ สบช ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

องคป์ระกอบที ่๑   ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนนิการ 

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑) ๑ - ๑ ๘ ข้อ ๘ ข้อ 

๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอตัลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑) - ๕ ๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๑.๑.๒ ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอตัลักษณ์ (สมศ ๑๖.๒) - ๕ ๕ 
≥๓.๕๑ 

คะแนน 

≥๓.๕๑ 

คะแนน 

๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ ๑๗) 
- ๕ ๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๒    การผลิตบณัฑิต 

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ ๒.๑) ๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๒.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒) ๑ - ๑ 
ร้อยละ 

๓๐ 

ร้อยละ 

๓๐ 

๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ ๑๔) - ๕ ๕ 
≥๓.๕๑ 

คะแนน 

≥๓.๕๑ 

คะแนน 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

(สกอ ๒.๔) 
๑ - ๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ 

๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

(สกอ ๒.๕) 
๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖) ๑ - ๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ 

๒.๖.๑ ประสทิธผิลของการจัดการเรียนการสอน (สบช ๒.๖.๑) - - - ๙ ข้อ ๙ ข้อ 

๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ (สกอ ๒.๗) 
๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๒.๗.๑ บัณฑติปริญญาตรี/ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี (สมศ ๑) 
- ๕ ๕ 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ ๒) 
- ๕ ๕ 

๕

คะแนน 

๕

คะแนน 

๒.๗.๓.๒ ผู้ส าเรจ็การศึกษาภายในเวลาที่ก  าหนด(สมศ ๓) - ๕ ๕ 
ร้อยละ 

๗๐ 

ร้อยละ 

๗๐ 

๒.๗.๔  ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ

ภายใน ๑ ปี (สมศ ๔)  
- ๕ ๕ 

ร้อยละ 

๗๐ 

ร้อยละ 

๗๐ 

๒.๘ ระดับความส าเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดให้กบันักศึกษา (สกอ ๒.๘) 
๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 



 ๒๖ 
 

รายการ ค่าน ้ าหนกั ค่าเป้าหมาย 

สกอ สมศ สบช ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

องคป์ระกอบที ่๓  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา      

๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 

ข่าวสาร(สกอ ๓.๑) 

๑ - ๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒) ๑ - ๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๔  การวิจยั      

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ ๔.๑) 

๑ - ๑ ๖ ข้อ ๘ ข้อ 

๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(สมศ ๕) 

   ร้อยละ 

๘  

ร้อยละ 

๑๐  

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ (สกอ ๔.๒) 

๑ - ๑ ๓ ข้อ ๖ ข้อ 

๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์(สมศ ๖) 

 

- ๕ ๕ ร้อยละ 

๑๐  

ร้อยละ 

๑๕  

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗) - ๕ ๕ ร้อยละ 

๘ 

ร้อยละ 

๘ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ ๔.๓) 

๑ - ๑ ๒๐,๐๐๐ 

บาท/

คน/ปี 

๓๐,๐๐๐ 

บาท/

คน/ปี 

องคป์ระกอบที ่๕  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม      

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ ๕.๑) ๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๕.๑.๑ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) 

- ๕ ๕ ร้อยละ 

๕๐ 

ร้อยละ 

๕๐ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกดิประโยชน์ ต่อสงัคม 

(สกอ ๕.๒) 

๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ ของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก (สมศ ๙) 

- ๕ ๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๑๘.๑  ผลการช้ีน า ป้องกั น หรือแก้ปัญหาสงัคมภายในสถาบัน

(สมศ ๑๘.๑) 

 ๕ ๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๑๘.๒ ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาสงัคม ภายนอกสถาบัน  

(สมศ ๑๘.๒) 

 

 ๕ ๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 



 ๒๗ 
 

รายการ 
ค่าน ้ าหนกั ค่าเป้าหมาย 

สกอ สมศ สบช ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

องคป์ระกอบที ่๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม      

๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) ๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม(สมศ ๑๐) - ๕ ๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๖.๑.๒ การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

(สมศ ๑๑) 
- ๕ ๕ ๓ ข้อ ๓ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๗  การบริหารและการจัดการ      

๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

(สกอ ๗.๑) 
๑ - ๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ 

๗.๑.๑ การปฏบัิติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

(สมศ ๑๓) 
- ๕ ๕ 

๕ 

คะแนน 

๕ 

คะแนน 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ ๗.๒) ๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 

(สกอ ๗.๓) 
๑ - ๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔) ๑ - ๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๘  การเงินและงบประมาณ    ๗ ข้อ ๗ ข้อ 

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑) ๑ - ๑ ๙ ข้อ ๙ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ    ๗ ข้อ ๗ ข้อ 

๙.๑ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา (สกอ ๙.๑) ๑ - ๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ 

๙.๑.๑ ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั  

(สมศ ๑๕) 
- ๕ ๕ 

≥๓.๕๑ 

คะแนน 

๔ 

คะแนน 

รวมตวับ่งช้ี ๒๒ ๑๙ ๔๒   

 

 



๒๘ 

 

บทที ่ ๓ 

องคป์ระกอบคุณภาพ  ตวับ่งช้ี  และเกณฑก์ารประเมิน 

  

 

องคป์ระกอบที ่๑   ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดําเนนิการ 

หลกัการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกนั ดังน้ัน จึงเป็นหน้ าที่ที่

สถาบันจะกาํหนดวิสยัทศัน์ แ ผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิติการประจาํปี ให้ชัดเจนและสอดคล้ องกบัปรัชญา 

ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้ นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกจิของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน

สอดคล้องกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปล่ียนแปลง

ของกระแสโลก 

ในกระบวนการกาํหนดวิสยัทศัน์ และแผนกลยุทธ ์สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก

ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ที่กาํหนดแล้วให้รับทราบทั่วกนัทั้งอาจารย์      

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสงัคมโดยรวม 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๒.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

๓.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๔.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๕.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher Education) 

(TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘.  หลักการอุดมศึกษา 

 

 



๒๙ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๑.๑    กระบวนการพฒันาแผน 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกส่งัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาํเนินพันธกจิหลักสถาบันอุดมศึกษา

จาํเป็นต้องมีการกาํหนดทศิทางการพัฒนาการดาํเนินงานของสถาบันเพ่ือให้สถาบันดาํเนินการสอดคล้อง

กบัอตัลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่ างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้ อง

กาํหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์ และแผนดาํเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้วจะต้อง

คาํนึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ  รวมถึงทศิทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ การเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ีเพ่ือให้การดาํเนินงาน

ของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีการจัดทาํแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้ รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ปี 

ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๔)   

๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

๓.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบัิติการประจาํปีครบ  ๔  พันธกจิ คือ ด้ านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์แผนปฏบัิติการประจาํปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัด

ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิติการประจาํปี 

๕.  มีการดาํเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจาํปีครบ ๔ พันธกจิ 

๖.  มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏบัิติการประจาํปี อย่างน้อยปีละ ๒  คร้ัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

๗.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง  และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

๘.  มีการนาํผลการพิจารณา ข้อคิดเหน็ และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ

แผนปฏบัิติการประจาํปี 



๓๐ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๘ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๑.๑.๑       ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ ์(สมศ ๑๖.๑) 

ชนดิของตวับงช้ี        กระบวนการ 

คําอธิบาย   

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิในการผลิตและพัฒนากาํลังคนระดับกลางและระดับสงูการวิจัยเพ่ือ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้การบริการวิชาการแก่สงัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้ง

สถาบัน อุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  นาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายและแผนก าร

ปฏบัิติงาน  รวมทั้งแผนพัฒนาคุ ณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอตั

ลักษณ์และวัตถุประสงค์  

เกณฑก์ารพจิารณา  

๑. มีการกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติงานที่สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการ

เหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบัิติตามกลยุทธท์ี่กาํหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์  

๓. ผลการประเมินความเหน็ของบุคลากรเกี่ยวกบัการปฏบัิติงานของสถาบันที่สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ 

ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็  ๕ 

๔. ผลการดาํเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบที่เกดิประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม  

๕.  ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัอตัลักษณ์ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

 หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่ าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏบัิติที่ดีในการขับเคล่ือนอตัลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกยีรติ  

 สาํหรับสถาบันพระบรมราชชนกได้กาํหนดอตัลักษณ์บัณฑติไว้ คือ “บริการสุขภาพดว้ยหวัใจ 

ความเป็นมนุษย”์  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหา และความ

ทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดย

รับฟังความคิดเหน็ของผู้รับบริการเป็นหลัก 

นอกจากน้ีสถาบันพระบรมราชนก ได้กาํหนดสมรรถนะบัณฑติที่ตอบสนองอตัลักษณ์ไว้  ดังน้ี 

     S=  Service  mind 

 SAP    A=  Analytical  thinking 

     P=  Participation/Patient Right 



๓๒ 

 

จิตบริการ (Service  Mind) 

 หมายถึงจิตที่พร้อมที่จะสละเวลา  แรงกาย  และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นจิตที่ไม่น่ิง

ดูดายเม่ือพบเหน็ปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกดิข้ึนกบัผู้คน  เป็นจิตที่มีความสขุเม่ือได้ทาํความดีและเหน็

นํา้ตาเปล่ียนเป็นรอยย้ิม  เป็นจิตที่เป่ียมด้วย  “บุญ”  คือความสงบเยน็และพลังแห่งความดีจิตแห่งการ

ให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเตม็ใจ  สมัครใจ  อิ่มใจ  ซาบซ้ึงใจ  ปิติสขุ  มีคุณค่าและ

พัฒนาจิตวิญญาณให้สงูขึ้น  เป็นความสมัค รใจ  เตม็ใจตั้งใจทาํ  และเสยีสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือ

ทรัพย์สนิในการทาํกจิกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสขุที่ได้

ช่วยเหลือผู้อื่น 

 จิตบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เช่ือมโยงมิติทางสงัคม  อ่อนโยนต่อ

ชีวิต  อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ  ความเป็นกลัยามิตร  จัดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

การคิดเชิงวิเคราะห ์ (Analytical  Thinking) 

คือ การคิดเพ่ือให้เกดิมุมมองที่มองเหน็อย่างเป็นองค์ประกอบที่สมัพันธก์นัทั้งความสมัพันธท์าง 

เดียวหรือทางตรงข้ามและนาํไปสู่การตีความและให้ความหม ายในองค์ประกอบน้ันๆ  อย่างลึกซ้ึง  อย่าง

เป็นเหตุผล  และสอดคล้องกนั  ดังน้ัน การคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจาํแนก  แจก

แจง  องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงและหาความสมัพันธเ์ชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น

เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกดิขึ้น 

การคํานงึถงึสิง่ทีผู่ป่้วยและการใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วม  (Patient  Right/Participation)สทิธขิองผู้ป่วยเป็น

สทิธขิั้นพ้ืนฐานของมนุษย์บนการตัดสนิใจด้วยตนเอง  ซ่ึงแสดงถึงความเป็นอสิระของมนุษย์ (Human 

Autonomy)  สทิธผู้ิป่วยน้ันเป็นส่วนหน่ึง  เกี่ยวข้องกบัสิ ทธมินุษยชน สทิธทิี่สาํคัญที่สดุในการเป็นผู้ป่วย

คือ  สทิธทิี่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งน้ีผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วย

ความเตม็ใจ  การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ  ลักษณะการ

รักษา  ตลอดจนประโยช น์อนัถึงจะเกดิขึ้น  การยอมรับเร่ืองการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เหน็ถึงการ

ยอมรับว่าผู้ป่วยมีเสรีภาพ  แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธบิายให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกดิความลังเลใจที่จะปฏบัิติ

ตามคาํแนะนาํกต็าม  แต่จุดน้ีมีความสาํคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่ วยมีอสิระ

และสามรถเข้ามามีส่วนร่วม  โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ดาํเนินอยู่  แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเหน็ว่า

ตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับและปฏบัิติตามคาํสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเทา่นั้นสทิธผู้ิป่วยเป็นการยึดถือ

คุณค่าของความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ (Autonomy)  และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์  

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วยน้ันเป็นวิธทีี่ปกป้องอนัตรายแก่ผู้ป่วยซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธกีาร

รักษา  นอกจากน้ีการบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกดิความเข้าใจ  เป็นสทิธอินัชอบธรรมพ้ืนฐานในการปฏบัิติ

ต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นมนุษย์ที่มีศักด์ิศรี  มีความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล  การละเว้นการปฏบัิติ

ดังกล่าวเทา่กบัเป็นการปฏบัิติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเคร่ืองมือไปสู่เป้าประสงค์บางอย่าง  เป็นการ

กดีกนัไม่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการตัดสนิใจด้วยตนเอง   



๓๓ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๑.๑.๒  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ ์(สมศ ๑๖.๒) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ/ผู้สาํเรจ็การศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 

   จาํนวนบัณฑติ/ผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑติ/ผู้สาํเรจ็การศึกษา (คะแนนเตม็ ๕) 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

ข้อมูลจากา รสาํรวจต้องมี ความเป็นตัวแทนของผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ  ๓๕  ของจาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละระดับ  โดยมี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  

๑. ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกจิและวัตถุประสงค์ของสถาบัน  รวมทั้งแผนกลยุทธ ์ และแผนการ

ปฏบัิติงานประจาํปีของสถาบันที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๓. รายงานผลการปฏบัิติงานประจาํปีที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน  ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงผลการ

ดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานที่สอดคล้องกบัปรัชญา  วิสยัทศัน์  และพันธกจิของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๑.๑.๓  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์อง

สถาบนั (สมศ ๑๗) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบาย 

พิจารณาผลการดาํ เนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบันซ่ึงเป็นผลลัพธจ์ากการดาํเนินงานของสถาบันนั้น 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการกาํหนดกลยุทธก์ารปฏบัิติงานที่สอดคล้องกบัจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถาบันโดยได้รับการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบัิติตามกลยุทธท์ี่กาํหนดอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์  

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกบัการดาํเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความ

เช่ียวชาญของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๔. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและเกดิ

ผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

๕. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กาํหนด และได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงการกาํหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นสถาบันอุดมศึกษา   

๒. แผนกลยุทธ ์แผนการปฏบัิติงานประจาํปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกบัเอกลักษณ์ 

จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๓. รายงานผลการปฏบัิติงานประจาํปีที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงผลการ

ดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กาํหนด 

หรือผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานที่เกดิข้ึนจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่น

ของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวั ล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง

ในการปฏบัิติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกยีรติ เป็นต้น  



๓๕ 

 

 สําหรบัวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สมควรกาํหนดให้ใช้เอกลักษณ์ของสถาบันที่

กาํหนดไว้ คือ “สรา้งคนจากชุมชนเพือ่ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”  หมายถึง การผลิตและพัฒนา

บุคลากรด้านสขุภาพเพ่ือให้ปฏบัิติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสขุภาพสงักดักระทรวงสาธารณสขุที่เกี่ยวข้อง

กบัการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกนัสขุภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ 

ระบบบริการสขุภาพชุมชน  หมายถึง  การจัดบริการสขุภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชน

เมือง ทั้งในสถานบริการสขุภาพทุกระดับปฐมภมูิ ทุติยภมูิ  ตติยภมูิ และ สถาบันการศึกษา ในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

องคป์ระกอบที ่๒ การผลิตบณัฑิต 

หลกัการ 

พันธกจิที่สาํคัญที่สดุของ สถาบันอุดมศึกษา   คือ การผลิตบัณฑติ หรือการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสตูรที่กาํหนด การเรียนการสอน

ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาํคัญ ดังน้ันพันธกจิดังกล่ าวจึง

เกี่ยวข้ องกบัการบริหารจัดการหลักสตูรและการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแต่ การกาํหนดปัจจัยนาํเข้ าที่ได้

มาตรฐานตามที่กาํหนด ประกอบ   ด้ วยการมีอาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสตูรมี

กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือร่วมพลังของทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังน้ัน จึงจาํเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ ประกอบต่างๆที่ใช้ใน

การผลิตบัณฑติ ได้ แก่ (ก) หลักสตูรการศึกษาในสาขาวิชาต่ างๆ (ข) คณาจารย์ และระบบการพัฒนา

อาจารย์  (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอ น (ง) ห้องสมุดและแหล่ งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์

การศึกษา  (ฉ) สภาพแวด-    ล้อมในการเรียนรู้ และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและ

สมัฤทธผิลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เหน็สมควร  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ .ศ.

๒๕๕๓ กาํหนด 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สาํนักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

๒.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๓.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๔.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.     (Framework for Higher Education) 

(TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘.  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กระทรวงศึกษาธกิาร   



๓๗ 

 

๙.  แนวทางการปฏบัิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาํนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๐.  เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๑.  มาตรฐานการประเมิ นคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ.๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

ตวับงช้ีที ่๒.๑  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี สถาบันอุดมศึก ษามีหน้ าที่พัฒนาหลักสตูรให้ สอดคล้ องกบัปรัชญาปณิธาน 

วิสยัทศัน์ พันธกจิและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกบัความต้องการทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพของสงัคม มีการประเมินหลักสตูรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์ และตัวบ่ งช้ีของการประกนั

คุณภาพหลักสตูร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสตูรอย่างมีประสทิธภิาพมีการปรับปรุงหลักสตูรให้

ทนัต่อ การเปล่ียนแปลง 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 

๑.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสตูรใหม่ และปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏบัิติที่กาํหนด  โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๒.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏบัิติที่กาํหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๓.  ทุกหลักสตูรมีการดาํเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอน ”  กรณีที่หลักสตูรใดยังไม่ มี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบ งช้ีกลางที่กาํหนดในภาคผนวก ก )  

สาํหรับหลักสตูรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : สาํหรับหลักสตูรเก่าหรือหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ ได้ดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึ กษา๒๕๕๕  ให้ยึดตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

๔.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัให้ มีการดาํเนินการได้ ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ   ขอ 

๓ ข้างตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสตูรทุกหลักสตูรอย่ างน้อยตามกรอบเวลาที่

กาํหน ดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสตูรฯ  กรณีหลักสตูรที่ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมกาํกบัให้ การดาํเนินงานตามตัวบ งช้ีในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์ การ

ประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีที่กาํหนดในแต่ละปี ทุกหลักสตูร 

๕.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัให้ มีการดาํเนินการได้ ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ 

ข้างตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสตูรทุกหลักสตูรตามผลการประเมินในข้อ ๔  กรณี

หลักสตูรที่ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกาํกบั ให้การ



๓๙ 

 

ดาํเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ ๓ ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตัวบบ่งช้ีและทุกหลักสตูร 

เกณฑม์าตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 

๖.  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรระหว่างสถาบันกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพของหลักสตูร มากกว่า ร้อยละ ๓๐  ของจาํนวนหลักสตูรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค ๒) 

หมายเหตุ 

๑. การนับหลักสตูรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสตูรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

รอบปีการศึกษาที่ทาํการประเมิน สาํหรับการนับหลักสตูรทั้งหมดให้นับหลักสตูรที่ได้ รับอนุมัติให้เปิดสอน

ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสตูรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่ นับรวมหลักสตูรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ ปิ

ดดาํเนินการแล้ว 

๒.  การนับจาํนวนนักศึกษาให้ นับตามจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ (FTES)  ในปีการศึกษา  

น้ันๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

๓.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสตูรใหม่หรือเสนอ

ปรับปรุงหลักสตูร หรือเสนอปิดหลักสตูร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสตูรให้เป็นไปตาม

รายละเอยีดหลักสตูรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือต่างชุดกไ็ด้ 

 

เกณฑก์ารประเมิน  (เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค๑  ค๒ และ ง) 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ 

๒   ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ  

๓   ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ 

๔  ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้ว

ตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ตวับงช้ีที ่ ๒.๒ อาจารยป์ระจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนดิของตวับงช้ี  ปัจจัยนาํเข้า 

คําอธิบายตวับงช้ี การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสู งสดุที่ต้องการบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏบัิติพันธกจิสาํคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑติ 

ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน สถาบันจึงควรมี

อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัพันธกจิหรือจุดเน้นของสถาบัน 

เกณฑก์ารประเมิน สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้  

๑)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕ หรือ 

๒)  แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ 

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม ข และ ค๒ 

๑)  ค่าร้อยละของอาจารย์ ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํหนดให้ เป็นคะแนนเตม็ ๕ เทา่กบั ร้อยละ 

๓๐ ขึ้นไป หรือ 

๒)  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ ประจาํที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา ที่

กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ เทา่กบั ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

๑. คาํนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก = ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐ 

     จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คาํนวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

 คะแนนที่ได้   =        ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก x ๕ 

                                                   ร้อยละที่ให้คะแนนเตม็ ๕ 

หรือ 

๑. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาเทา่กบั 

ร้อยละของอาจารย์ ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ ประจาํที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหนาปีที่ประเมิ 

๒. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา ที่

คาํนวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

 



๔๑ 

 

คะแนนที่ได้  =ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาx๕ 

            ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา 

ที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

หมายเหตุ  

๑.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้ รับหรือเทยีบเทา่ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธกิาร  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้ มีหลักฐานการสาํเรจ็การศึ กษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้น  ทั้งน้ีอาจใช้ คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาํหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มี

คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.  การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ   ใน

กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คาํนวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจาํที่ระบุในคาํช้ีแจงเกี่ยวกบัการนับจาํนวน

อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๒.๑ การพฒันาคณาจารย(์สมศ ๑๔) 

ชนดิของตวับงช้ี  ปัจจัยนาํเข้า 

คําอธิบายตวับงช้ี คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาํคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้ง

พิจารณาจากความสาํเรจ็ของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อนัจะทาํให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

เกณฑก์ารพจิารณา 

 กาํหนดค่านํา้หนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 

 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํา้หนักของอาจารย์ประจาํ 

 
 อาจารย์ประจาํทั้งหมด 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เทา่กบั ๕ คะแนน  

สําหรบัสถาบนัพระบรมราชชนกในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ –  ๒๕๕๔   กาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น ๓.๖ เทยีบเทา่กบั ๕  คะแนน  โดยคาํนวณจาก คะแนนสงูสดุ องิตามกรอบที่ กพ . กาํหนด

ตาํแหน่งให้กบัวิทยาลัย ซ่ึงกาํหนดให้อาจารย์ทุกคนเล่ือนตาํแหน่งได้ถึงระดับชาํนาญการพิเศษ  และมี

ตาํแหน่งระดับเช่ียวชาญ เพียง ๑ ตาํแหน่ง (ผู้อาํนวยการวิทยาลัย ) หารด้วยคะแนนสงูสดุองิตามกรอบ

การกาํหนดตาํ แหน่งของมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ปริญญาเอก )  คูณด้วย ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ที่ 

สมศ กาํหนดไว้ ๕ คะแนน เขียนเป็นสตูร ได้ดังน้ี       

                ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์   (๖ / ๑๐)  x ๖       =   ๓.๖  เทา่กบั  ๕  คะแนน 



๔๓ 

 

 และด้วยยังไม่มีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมร าชชนกและยังไม่ได้ดาํรงสถานะเป็นนิติบุคคล ให้

ใช้การเทยีบเคียง  ดังน้ี 

 อาจารย์ที่ดาํรงตาํแหน่งระดับชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ  เทยีบเทา่กบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 อาจารย์ที่ดาํรงตาํแหน่งระดับเช่ียวชาญ      เทยีบเทา่กบั รองศาสตราจารย์ 

 อาจารย์ที่ดาํรงตาํแหน่งระดับผู้ทรงคุณวุฒิ      เทยีบเทา่กบั ศาสตราจารย์ 

 

ขอ้มูลทีป่ระกอบการพจิารณา  

๑. จาํนวนและรายช่ืออาจารย์ประจาํทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏบัิติงานจริง  

นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยนาํเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ตาํแหน่งทางวิชาการ และ

ค่านํา้หนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์  

 สาํหรับวิทยาลัยในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ การนับอาจารย์ประจาํทั้งหมดทั้งที่ปฏบัิติงานจริง

และลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา   ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี /

ภาคปฏบัิติในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังสาํเรจ็การศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกทางสาขา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ  หรือ ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หลังสาํเรจ็การศึกษาปริญญาโท /ปริญญาเอก สาขาอื่น  

หรือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หลังสาํเรจ็การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ตามเกณฑก์ารรบัรอง

สถาบนัของสภาการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๔  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู เรียนเป็นสาํคัญ จาํเป็นต้องมีการบริหารและ

พัฒนาคณาจารย์ อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้  และการใช้ สื่อการ

สอนที่ทั นสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช ผลการเรียนรู และข้อมูลจากความ

คิดเหน็ของผู เรียน นอกจากน้ันยังจาํเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกบัพันธกจิ

และเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านวิชาก าร เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาํหนด 

๓.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาํลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทาํงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

๔.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้ และทกัษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบัิติ 

๖.  มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

๗.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ     หลักฐานสาํหรับการประเมินในเกณฑม์าตรฐานข้อที่ ๓ เช่น ผลการประเมินหรือผลการ

สาํรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และการสร้าง

ขวัญและกาํลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่เช่ือมโยงให้เหน็การทาํงานได้ดีข้ึน 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒   ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๓ หรือ ๔  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ หรือ ๖  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ ข้อ 

 



๔๕ 

 

ตวับงช้ีที ่๒.๕  หอ้งสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

ชนดิของตวับงช้ี  ปัจจัยนาํเข้า 

คําอธิบายตวับงช้ี นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้ านกายภาพ

อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอาํนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี

เพ่ือการ ศึกษาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา

นานาชาติ เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังจาํเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกาํลัง กาย 

บริการอนามัย การจัดจาํหน่ายอาหาร เป็นต้น 

 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองค์อมพิวเตอร์ใช้ในอตัราไม่สงูกว่า ๘  FTES  

ต่อเคร่ือง 

๒.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมก ารใช้

งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏบัิติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ 

๔.  มีบริการสิ่งอาํนวยความสะดวกที่จาํเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้าน งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ

สนามกฬีา 

๕.  มีระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน

เร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจัดของเสยี การจัดการขยะ รวมทั้ งมีระบบและอุปกรณ์ ป้องกนัอคัคีภัยใน

บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕   

๗.  มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภา พที่

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ 

๑.  ในเกณฑม์าตรฐานข้อ ๑ ให้นับรวม notebook และ mobile service ต่างๆของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช้ wifi กบัสถาบันด้วย 

๒.  การคิดจาํนวน FTES ให้นาํจาํนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกนั  โดยไม่ต้อง

เทยีบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 



๔๖ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

ตวับงช้ีที ่๒.๖  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาํหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสาํคัญ  มีการจัดรูปแบ บการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น  โดยการมีส่วนร่วมจาก

บุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่คาํนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ

นักศึกษาซ่ึงเป็นเร่ืองที่สาํคัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ ของนักศึกษา 

เช่น การเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ ค้นคว้าวิจัยโดยอสิระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้ มีช่ัวโมง

เรียนในภาคปฏบัิติ ในห้องปฏบัิติการ  รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัด

สมัมนา จัดประชุมเชิงปฏบัิติการ จัดทาํโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (internet)  

และมีห้องสมุดและระบบสบืค้นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ที่เพียงพอสาํหรับการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมได้ด้วย

ตนเอง 

 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญทุกหลักสตูร 

๒.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูร มีรายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามที่กาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓.  ทุกหลักสตูรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ จากการ

ปฏบัิติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาํวิจัย 

๔.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสตูร 

๕.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการเ รียนการ

สอน 

๖.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ ตํ่ากว่า ๓.๕๑ 

จากคะแนนเตม็ ๕ 

๗.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  

ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

 



๔๘ 

 

หมายเหตุ 

๑.  มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรี ยนการสอนในช้ัน

เรียนหรือในห้องปฏบัิติการ เช่น การฝึกงาน สหกจิศึกษา การค้นคว้าอสิระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ ์และ

วิทยานิพนธ ์เป็นต้น 

๒.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑข้์อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้

พัฒนาขึ้น  และนาํไปใช้ในการพัฒนาวิธกีารสอน 

กรณีหลักสตูรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทาํ

รายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ด้วย 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

ตวับ่งช้ีที ่ ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน (สบช) 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาต้องดาํเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  การจัด

กระบวนการเรียนรู้ ต้องดาํเนินการจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียนดังน้ันสถาบันจึงควรจัดทาํกระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาให้มีคุณภาพ  และมี

ประสทิธผิลที่สอดคล้องกบัการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑)  ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือ

แหล่งฝึกหรือตามที่แสดงไว้ใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการ

สาํรวจความเหน็ผู้ใช้บัณฑติ ฯ 

๒)  ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ)  

๓)  ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง 

วัตถุประสงค์กจิกรรมการสอน การวัดและประเมินผล   

๔)  ทุกรายวิชามีผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  

๕)  มีการอธบิาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint  ในช่ัวโมงแรกของ

การเรียนการสอน   

๖)  ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในทุกรายวิชา  

๗)  ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง  ความยากง่าย และค่าอาํนาจ

จาํแนกของข้อสอบทั้งรายข้อคาํถามและรายตัวเลือก    

๘)  มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากบัการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการทาํนุบาํรุง

ศิลปะวัฒนธรรมหรือการจัดการความรู้หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ  ๑๐  ของรายวิชาชีพ 

(ในกรณีที่มีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้นับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)   

๙)  ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดาํเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาในภาพรวม 

 

เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ  

มีการดาํเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๗ ข้อ  

มีการดาํเนินการ 

๘ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกข้อ  

 

 



๕๐ 

 

ตวับงช้ีที ่๒.๗      ระบบ  กลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี คุณลักษณะของบัณฑติ หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ซ่ึงผู้สาํเรจ็การศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย  ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติของแต่ละหลักสตูร  และคุณลักษณะของบัณฑติตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑติคุณลักษณะ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้าน ความรู้   ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่วนคุณลักษณะบัณฑติตามความต้องการของผู้ ใช้

บัณฑติ อาจมีความแตกต่างกนัตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้   และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ ใฝ่รู้   

ใฝ่เรียน การก้าวทนัวิทยาการ   ความสามารถในการประยุกต์ ความรู้กบัการปฏบัิติงานจริง   สาํหรับผู้

สาํเรจ็การศึกษาระดับบัณฑติศึ กษา หรือผู้ สาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะ

เพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้ นาํทางความคิด   โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง

วิพากษ์และการนาํเสนอผลงาน 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 

๑.  มีการสาํรวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติอย่างน้อยสาํหรับ

ทุกหลักสตูรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลักสตูร 

๒.  มีการนาํผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสมัฤทธผิลทางการเรียนที่ส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลักษ ณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

๓.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 

๔.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาเข้ าร่วมกจิกรรมก าร

ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕.  มีกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบัณฑติศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑก์ารประเมิน เกณฑท์ัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒  ข้อ 

มีการดาํเนินการ    

๓  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 



๕๑ 

 

ตวับบง่ช้ีที ่๒.๗.๑ บณัฑิตปริญญาตรี/ผูส้ําเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน ๑ ปี (สมศ ๑) 

ชนดิของตวับงช้ี  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับงช้ี บัณฑติปริญญาตรี /ผู้สาํเรจ็การศึกษา ที่สาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานทาํ หรือมีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจาํ ภายใน

ระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่สาํเรจ็การศึกษา เม่ือเทยีบกบับัณฑติ /ผู้สาํเรจ็การศึกษาที่สาํเรจ็การศึกษาในปี

การศึกษานั้น  

การนับการมีงานทาํ สามารถนับกรณีการทาํงานสจุริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา

ประจาํเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้ โดยการนับจาํนวนผู้มีงานทาํของผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสาํเรจ็การศึกษาเทา่น้ัน   

วิธีการคํานวณ 

 
จาํนวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี 

x  ๑๐๐ 
จาํนวนบัณฑติที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 

หมายเหตุ  ไม่นับรวมบัณฑติที่มีงานทาํก่อนเข้าศึกษาหรือมีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจาํอยู่แล้ว  

หรือได้รับทุนการศึกษาต้ังแต่แรกเข้าที่ มีข้อสญัญาผูกพันให้กลับไปปฏบัิติงานชดใช้ทุนเมื่อสาํเรจ็

การศึกษาแล้ว  และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑท์หาร (หักออกทั้งตัวตั้ง

และตัวหาร) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ กาํหนดร้อยละ ๑๐๐ เทา่กบั ๕ คะแนน 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

ข้อมูลจากการสาํรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อย

ร้อยละ ๘๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา ) กรณีบัณฑติที่ตอบแบบสาํรวจไม่ถึง

ร้อยละ ๘๐ ของบัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษา ให้มีการติดตามซํา้และรายงานผลที่ ติดตามซํา้เปรียบเทยีบกบัผล

ที่เกบ็ได้ในคร้ังแรก โดยผลการสาํรวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑. จาํนวนผู้ตอบแบบสาํรวจ 

๒. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

๓. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ได้งานทาํ 

๔. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาประกอบอาชีพอสิระ 

๕. จาํนวนบัณฑติที่มีงานทาํก่อนเข้าศึกษา 

๖. จาํนวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 

๗. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาํเรจ็การศึกษาที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระ 



๕๒ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗.๒ คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ ๒) 

ชนดิของตวับงช้ี  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับงช้ี คุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: 

HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑติ

ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ 

สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาํหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทกัษะทางปัญญา ๔) ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกบัคุณลักษณะของบัณฑติที่พึง

ประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกาํหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

        กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑติที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน ต้อง

ทาํการประเมินครบทุกด้าน  สาํหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  ได้กาํหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ไว้ ๖ ด้าน  ดังน้ี 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม  

๒.  ความรู้  

๓.  ทกัษะทางปัญญา  

๔.  ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๕.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๖.  ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 

วิธีการคํานวณ  

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ  

 
จาํนวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินผู้สาํเรจ็การศึกษา/บัณฑติ (คะแนนเตม็ ๕) 

 



๕๓ 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

ข้อมูลจาการสาํรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง 

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยล ะ ๓๕ ของจาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละระดับ  โดยมี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑติในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดาํเนินการรวบรวมข้อมูลเอง  โดยใช้แบบสอบถามที่กาํหนดโดย สมศ หรือ

รวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ มอบหมาย 

๒. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑติจากสถ านประกอบการผู้ใช้บัณฑติ หรือสถาบันที่รับบัณฑติเข้า

ศึกษาต่อ 

๓. ข้อมูลผลการดาํเนินงานด้านการผลิตบัณฑติจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคุณภาพ การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗.๓.๒ ผูส้ําเร็จการศึกษาภายในเวลาทีกํ่าหนด (สมศ ๓)  

ชนดิของตวับงช้ี  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี ผู้สาํเรจ็การศึกษา /บัณฑติที่ผ่านเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการศึกษาตามที่

หลักสตูรกาํหนด   โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่เกนิ ๔ ปี สาํหรับหลักสตูรปริญญาตรี  และใช้เวลาใน

การศึกษาไม่เกนิ ๒ ปี สาํหับหลักสตูรตํ่ากว่าปริญญาตรี 

 

วิธีการคํานวณ 

 
จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษา/บัณฑติที่สาํเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่กาํหนด 

x  ๑๐๐ 
จาํนวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกนั 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ กาํหนดร้อยละ ๙๕ เทา่กบั ๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗.๔  ผูส้ําเร็จการศึกษาทีส่ามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี  

(สมศ ๔)  

ชนดิของตวับงช้ี  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี เปรียบเทยีบจานวนบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านภายใน ๑ ปี กบั

จานวนบัณฑติทั้งหมดที่สาเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาเดียวกนั โดยให้นาเสนอในรูปร้อยละ  

 บณัฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑติที่สาเรจ็การศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต้อง

สอบใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยให้นับได้ทั้งบัณฑติภาคปกติ ภาค

พิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ  

 บณัฑิตทีส่อบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑติที่สามารถสอบผ่านและได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่สาเรจ็การศึกษา ตามเกณฑส์ภาการพยาบาลทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่า

มีมาตรฐานเป็นผูก้ําหนด ทั้งน้ีการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะนับผลผู้ที่สอบผ่านภายในหน่ึงปีนับ

จากวันที่สาเรจ็การศึกษาเทา่น้ัน  

 

วิธีการคํานวณ 

จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี X ๑๐๐  

                  จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

ตวับงช้ีที ่๒.๘   ระดบัความสําเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ดัใหก้บั

นกัศึกษา 

ชนดิของตวับงช้ี  ผลผลิต 

คําอธิบายตวับงช้ี คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นปัจจัย

สาํคัญของคุณภาพบัณฑติตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ ใช้บัณฑติและสงัคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมี

การวัดระดับความสาํเรจ็ของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กบันักศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.  มีการกาํหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้ เป็นลายลักษณ์

อกัษร 

๒.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม

ตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๓.  มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธ รรมที่กาํหนดในข้อ  ๑ 

โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสาํเรจ็ที่ชัดเจน 

๔.  มีการประเมินผลโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ งช้ีและ

เป้าหมายที่กาํหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบงช้ี 

๕.  มีนักศึกษาหรือกจิกรรมที่เกี่ยวกบันักศึกษาได้ รับการย กย่องชมเชย ประกาศเกยีรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ 

๑.  การยกย่องชมเชยประกาศเกยีรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม  หากดาํเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขั้นหรือ

เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ ๓ สถาบันขึ้นไป) 

๒.  หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป  

(เช่น ระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกจิ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ หรือองค์ กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา

วิชาชีพ) 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒  ข้อ 

มีการดาํเนินการ    

๓  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 



๕๗ 

 

องคป์ระกอบที ่๓  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

หลกัการ 

การดาํเนินงานด้านกจิการนักศึกษาเป็นกจิกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสตูร

กจิกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้ เป็นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่าซ่ึง

สถาบันจัดขึ้นให้ สอดคล้องกบัความต้องการ และเกดิประโยชน์ สงูสดุต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่า และ (๒) 

การจัดกจิกรรมนักศึกษาที่ดาํเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซ่ึงได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี

เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์

ได้แก่  คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ รวมทั้งทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเช่น 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สาํนักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

๒.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๓.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๔.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗.  มาตรฐานกจิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. ๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

ตวับงช้ีที ่๓.๑  ระบบและกลไกการใหคํ้าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้ นักศึกษาและศิษย์ เก่าอย่าง

ครบถ้วน โดยเฉพาะในกจิกรรมต่อไปนี้  (๑) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ คาํปรึกษา ทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ ชีวิต (๒) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่า เช่น 

ทุนกู้ยืมการศึกษา  แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 

ข้อมูลข่ าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จาํเป็นแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่า และ (๓) การจัด

โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 

 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.  มีการจัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

๒.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

๓.  มีการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

๔.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

๕.  มีการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

๖.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๗.  มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 

หมายเหตุ 

ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ ๔ และ ข้อ ๕ โดยอนุโลม 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

ตวับงช้ีที ่๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสมและครบถ้วน กจิกรรมนักศึกษาหมายถึงกจิกรรมเสริมหลักสตูรที่ดาํเนินการทั้งโดยสถาบันและ

โดยองค์กรนักศึกษาเป็นกจิกรรมที่ผู้เขาร่วมจะมีโอกาสได้ รับการพัฒนาสติปัญญา สงัคม อารมณ์  ร่างกาย  

และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกบัคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม  

จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทกัษะทางปัญญา (๔) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๕) ทกัษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกบั

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพได้ กาํหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑.  สถาบันจัดทาํแผนการจัดกจิกรรมพั ฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒.  มีกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

๓.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาํความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจัดกจิกรรมที่ดาํเนินการโดย

นักศึ กษาอย่างน้อย ๕ ประเภทสาํหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทสาํหรับระดับ

บัณฑติศึกษา จากกจิกรรมต่อไปนี้  

 - กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 - กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสขุภาพ 

 - กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 - กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.  มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี

กจิกรรมร่วมกนั 

๕.  มีการประเมินความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

๖.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ  

๓ - ๔  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕  ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖ ข้อ 



๖๐ 

 

องคป์ระกอบที ่๔  การวิจยั 

หลกัการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดล้อมและ

ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรกต็าม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาํเป็นต้องมีพันธกจิน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

พันธกจิสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ สามารถดาํเนินการในพันธกจิด้านน้ีอย่างมี

ประสทิธภิาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่

เกดิประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาํเรจ็ และเกดิประโยชน์จาํเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาํคัญ ๓  

ประการ คือ ๑) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้

สามารถดาํเนินการได้ตามแผน   ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแขง็ โดยบูรณาการงานวิจัย

กบัการจัดการเรียนการสอน และพันธกจิด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ 

สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกวางขวาง 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเช่น 

๑.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ . ศ. ๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕.  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สาํนักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ 

๖.  แนวทางปฏบัิติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๑ สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๔.๑  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับงช้ี  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ ที่มี

คุณภาพ โดยมีแนวทางการดาํเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้ สามารถ

ดาํเนินการได้ ตามแผนที่กาํหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่ นักวิจัยและทมีวิจัย ก ารสนับสนุนทรัพยากรที่จาํเป็น ซ่ึงรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 

๑.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของสถาบัน และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๒.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการสอน 

๓.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจาํและนักวิจัย 

๔.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๕.  มีการสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามอตัลักษณ์ ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเดน็ต่อไปนี้  

-ห้องปฏบัิติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการวิจัย 

- กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๖.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเดน็ 

๗.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของ

สถาบัน 

เกณฑม์าตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 

๘.  มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานภมูิปัญญาท องถิ่น หรือจากสภาพ

ปัญหาของสงัคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท องถิ่นและสงัคม และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด  

(เฉพาะกลมุ ข และ ค ๒) 



๖๒ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓ ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการ 

๖  ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดาํเนินการครบ ๗ข้

อตามเกณฑท์ั่วไปและ

ครบถ้วนตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๔.๑.๑ งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคที์ไ่ดร้บัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ ๕) 

ชนดิของตวับงช้ี  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับงช้ี การวิจัยเป็นพันธกจิหน่ึงที่สาํคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดาํเนินการตามพันธ

กจิอย่างมีประสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็น้ัน  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทยีบจาํนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และ

จาํนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบัจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจะย

ประจาํ 

เกณฑก์ารประเมิน    กาํหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
 

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

๐.๑๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดับ

วารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่

ในควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ 

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดับ

วารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่

ในควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํา้หนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x ๑๐๐ 
 จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละเท่ากบั ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ   ๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๒๐ 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐ 



๖๔ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๔.๒  ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือเผยแพร่ไปยัง

คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนาํ

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เป็นเร่ืองที่มีความสาํคัญสาํหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา  ดังน้ัน สถาบันต้อง

จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม  เผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพย์สนิทางปัญญาจาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกบัผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และ

รวดเรว็ทนัเหตุการณ์ 

 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

๑.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาช าติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒.  มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๓.  มีการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  ๒  สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๔.  มีการนาํผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์  และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์  

และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๔.๒.๑ งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคที์น่าํไปใชป้ระโยชน(์สมศ ๖) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  การวิจัยเป็นพันธกจิหน่ึงที่สาํคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดาํเนินการตามพันธ

กจิอย่างมีประสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็น้ัน  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนาํไปใช้จากการเปรียบเทยีบจาํนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการที่ ของอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที่ นาํมาใช้ประโยชน์ใน การ

แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้

ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

 

วิธีการคํานวณ  

 

 ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ 
x ๑๐๐ 

 จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๒๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุ่มสาขาวชิา 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑.  จาํนวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาํมาใช้ให้เกดิประโยชน์ ของอาจารย์ประจาํและ

นักวิจัยประจาํ โดยนับรวมผลงานที่นาํไปใช้ประโยชน์ของอาจา รย์และนักวิจัยประจาํทั้งที่ปฏบัิติงานจริง

และลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดาํเนินการเสรจ็ ปีที่นาํไปใช้

ประโยชน์ ช่ือ หน่วยงานที่นาํไปใช้ประโยชน์  โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน หรือ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอยีดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาํสิ่งประดิษฐ์อนัเป็นผลจากงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาํนโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผล 

มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกดิข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม จากการนาํผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ 

พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

๒.  จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย

ประจาํที่ลาศึกษาต่อ  

 



๖๖ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๔.๒.๒  ผลงานวิชาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ(สมศ ๗) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี : ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ วิจัยการปฏบัิติจริงและได้นาํไปใช้ในการแก้ปัญห า หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกดิผลดีต่อการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และเป็นประดยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 กาํหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่านํ้ าหนกั ระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ 

๐.๒๕ - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 

๐.๕๐ - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

๐.๗๕ - ตาํราหรือหนังสอืที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑.๐๐ - ตาํราหรือหนังสอืที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตาํแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือ ตาํราหรือหนังสอืที่มีคุณภาพสงูมี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x ๑๐๐ 

 อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุ่มสาขาวชิา 

ขอ้มูลทีต่อ้งการ  

๑. จาํนวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตาํรา หนังสอื ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์

ประจาํ โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่

ผลงานแล้วเสรจ็ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือไ ด้  ช่ือ หน่วยงานที่รับรอง  และมี

หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่านํา้หนักของผลงานวิชาการ แต่ละช้ิน โดยรายงาน

ย้อนหลัง ๓ ปีจนถึงปีปฏทินิที่ตรงกบัปีการศึกษาที่ประเมิน 

๒. จาํนวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา   โดยนับรวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่อ   

 

 



๖๗ 

 

ตวับ่งช้ีที ่ ๔.๓  เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้ างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ ประจํา

และนกัวิจยัประจํา  

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ปัจจัยนาํเข้า 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  ปัจจัยสาํคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา  คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร

เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทาํวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี

ประสทิธภิาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน   นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

สถาบันได้รั บจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่สาํคัญ  ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  

โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑก์ารประเมิน  : โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํเป็นคะแนน

ระหว่าง ๐ – ๕ 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค๒ จาํแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เทา่กบั ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

 

๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เทา่กบั ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ ๕ เทา่กบั ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

 

สูตรการคํานวณ : 

๑.  คาํนวณจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจาํนวน

อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =        

 

๒.  แปลงจาํนวนเงินที่คาํนวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก         x ๕ 

     จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯทีก่  าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ ๕ 
 



๖๘ 

 

สรุปคะแนนทีไ่ดใ้นระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

๑.  คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของค์ะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

๒.  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของค์ะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

หมายเหตุ : 

๑.  จาํนวนอาจารย์และนักวิจัยประจาํ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏบัิติงานจริงไม่นับรวมผู้

ลาศึกษาต่อ 

๒.  ให้นับจาํนวนเงินที่มีการลงนามในสญัญารับทุนในปีการศึกษา   ปีปฏทินิ  หรือปีงบประมาณ น้ันๆ 

ไม่ใช่จาํนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

๓.  กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสดัส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย  ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสดัส่วนจาํนวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  

กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสดัส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

๔.  การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโคร งการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสญัญ า

รับทุนโดยอา จารย์หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคคลสายสนับสนุนที่ไม่ใช่

นักวิจัยเป็นผู้ดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

องคป์ระกอบที ่๕  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

หลกัการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหน่ึงในภารกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึ ง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  สงัคม และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่างๆ  ตามความถนัดและในด้านที่

สถาบันมีความเช่ียวชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย

ตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานอสิระ  หน่วยงานสาธารณะ

ชุมชน และสงัคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ  ให้คาํปรึกษา  ให้การอบรม  จัดประชุมหรือ

สมัมนาวิชาการ ทาํงานวิจัยเพ่ือตอบคาํถามต่างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสงัคม  การให้บริการทางวิชาการนอกจาก

เป็นการทาํประโยชน์ให้สงัคมแล้ว  สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะนาํมาสู่การพัฒนาหลักสตูร  มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่าง  

ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํ นักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๑  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกจิหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  

สถาบันพึงกาํหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจัดโครงสร้าง

สถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกล่าว  การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกบั

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน

การสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๒.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

๓.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจัย 

๔.  มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน

และการวิจัย 

๕.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

 

หมายเหตุ   เกณฑม์าตรฐานข้อที่ ๔ ต้องมีการประเมินความสาํเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑข้์อ ๒ ,๓ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๑.๑ ผลการนาํความรูแ้ละประสบการณจ์ากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั(สมศ๘) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  การใหบ้ริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซ่ึงอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึง

ของชุมชนหรือ สงัคม เป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ หรือทาํหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน

วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแขง็ประเท ศชาติและนานาชาติ   การบริการวิชาการเป็น

การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาํความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือ

บูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาท ิบทความ ตาํรา หนังสอื รายวิชาหรือหลักสตูรเป็นต้น 

 

วิธีการคํานวณ 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยx ๑๐๐ 

                       จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละ ๓๐ เทา่กบั ๕ คะแนน   

 

ขอ้มูลทีต่อ้งการ  

๑.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่ แสดงว่าอาจารย์ประจาํได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจ ไปต่อ

ยอดพัฒนา เป็นหนังสอื ตาํรา หรืองานวิจัย ขยายผลนาํไปสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือนาํไปสู่การเปิด

รายวิชาใหม่ 

๒.  โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสรจ็สิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ

วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดาํเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆ จะบูรณาการ

เฉพาะกบัการเรียนการสอน หรือเฉพาะกบังานวิจัย หรือจะบูรณาการกบัทั้งการเรียนก ารสอนและการวิจัย

กไ็ด้ 

๓.  การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน

ระดับคระและระดับสถาบัน 

 

 

 

 



๗๒ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๒  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม  

(สกอ ๕.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง

ความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ  สงัคมได้อย่างมีคุณภาพตาม

ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน  พิจารณาได้จาก  (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการ (๒) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  และ (๓) ความรู้ที่เกดิจากการ

ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีการสาํรวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกาํหนดทศิทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

๒.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

๓.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

๔.  มีการนาํผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

๕.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๒.๑  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์ร

ภายนอก(สมศ ๙) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการและผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน หมายถึง 

โครงการที่สถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือดาํเนินการแล้วมีผลก่อให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ทาํให้ชุมชนหรือ องค์กร

ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. ชุมชน/องค์กรมีผู้นาํหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

๔. ชุมชน /องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอตัลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

๕. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแขง็ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฏบัิติ  

๑ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๒ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๓ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๔ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๕ ข้อ 

 

ขอ้มูลทีต่อ้งการ  

๑.  แผนและกจิกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน  

๒.  รายงาน เอกสารผลการปฏบัิติตามกจิกรรมหรือโครงการ  

๓.  ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาํเนินงานตามกจิกรรมหรือโครงการโดยผู้ นาํหรือสมาชิกของ  

ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง  และพัฒนาตามอตัลักษณ์และ  

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  

๑. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดาํเนินงานตามกจิกรรมหรือโครงการของชุมชน หรือองค์กรที่สร้าง 

ประโยชน์ ความเข้มแขง็และคุณค่าของต่อสงัคม  ชุมชน หรือองค์กร 

“ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดาํเนินงานตั้งแต่  ๒ ปีขึ้นไป 

“ย่ังยืน” หมายถึง มีการดาํเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 

“เข้มแขง็” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

หมายเหตุ  สาํหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๔  กรณีเป็นกจิกรรมใหม่  สาํหรับเกณฑ์

ต่อเน่ือง ย่ังยืน และเข้มแขง็ ให้ใช้ ๑ ปี ได้โดยอนุโลม 



๗๔ 

 

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตวับ่งช้ี สมศ. ๑๘.๑  ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาสงัคมภายในสถาบนั  

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ ๒ เร่ือง จากประเดน็ช้ีนาํ หรือแก้ปัญหาสงัคม

ในด้านต่างๆ อาท ิการส่งเสริมและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ความรักชาติ บาํรุงศาสนา 

เทดิทูนพระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ 

นโยบายรัฐบาล เศรษฐกจิ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่ง

เสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสงัคมสนัติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้อม

นาํหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น  

 ทั้งน้ี ประเดน็เร่ืองที่ช้ีนาํ หรือแก้ปัญหาสงัคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ  ต้องผ่านการ

เหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

๔. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสงัคม 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑. โครงการหรือกจิกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  ดย

มีบทบา ทในการช้ีนาํหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง

ความสาํเรจ็ของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเหน็ชอบโครงการ/กจิกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํเนินงาน โดยมี

บทบาทในการช้ีนาํหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่าง ๆ

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกดิ ผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคมจาก

การดาํเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 



๗๕ 

 

ตวับ่งช้ีสมศ. ๑๘.๒  ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาสงัคม ภายนอกสถาบนั 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ ๒ เร่ือง จากประเดน็ช้ีนาํ หรือแก้ปัญหาสงัคม

ในด้านต่างๆ อาท ิการส่งเสริมและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ ความรักชาติ บาํรุงศาสนา 

เทดิทูนพระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ 

นโยบายรัฐบาล เศรษฐกจิ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่ง

เสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสงัคมสนัติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้อม

นาํหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 

 ทั้งน้ี ประเดน็เร่ืองที่ช้ีนาํ หรือแก้ปัญหาสงัคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาํเนินการ  ต้องผ่านการ

เหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

๔. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสงัคม 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๓. โครงการหรือกจิกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  ดย

มีบทบาทในการช้ีนาํหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง

ความสาํเรจ็ของโครงการ 

๔. หลักฐานที่แสดงการเหน็ชอบโครงการ/กจิกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํเนินงาน โดยมี

บทบาทในการช้ีนาํหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่าง ๆ

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกดิ ผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคมจาก

การดาํเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 



๗๖ 

 

องคป์ระกอบที ่๖  การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

หลกัการ  

 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกจิสาํคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาดังน้ัน  

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาํเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและคุณภาพ  

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมีการบูรณาการเข้า

กบัพันธกจิอื่นๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑติ  รวมทั้งมีการจัดกจิกรรมที่ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ สบืสานพัฒนา  

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้

ที่ดีข้ึน 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๖.๑  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาท้องถิ่นตาม

จุดเน้นขอ งสถาบันอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกบัการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๒.  มีการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกั บการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรม

นักศึกษา 

๓.  มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

๔.  มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการ

จัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

๕.  มีการนาํผลการประเมิ นไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการ

จัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

๖.  มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการปฏบัิติ 

๑ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๒ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๓ ข้อ 

มีการปฏบัิติ  

๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ หรือ ๖ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๖.๑.๑  การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม(สมศ ๑๐) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตั วบ่งช้ีถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของ

บุคคลและสงัคม  เป็นพันธกจิหลักประการหน่ึงที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความ สาํคัญในการ

ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สงัคมในสถาบันอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่าง

ที่น่าศรทธา และเป็นที่ยอม รับของสงัคม  การส่งเสริมสนับสนุนจาํต้องดาํเนินการอย่างมีประสทิธภิาพที่

จริงใจได้ต่อเน่ืองที่ม่ันคงและย่ังยืน โดยการกาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถ

ประเมินผลได้ 

ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีการดาํเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 

๔. เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

 

ขอ้มูลทีป่ระกอบการพจิารณา 

๑.   นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

๒.   โครงการหรือกจิกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอยีดของ

โครงการหรือกจิกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสาํเรจ็ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกจิกรรม (ประดยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 

๔. หลักฐานที่อธบิายรายละเอยีดและแสดงกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลของการสรุปผลสาํเรจ็ เช่น ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสาํรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วีการ

วิเคราะห์ผล เป็นต้น  

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกยีรติคุณ ยก ย่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จากส ถาบันหรือ

หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

 

 



๗๙ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๖.๑.๒  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ ๑๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกบัความสนุทรีย์และรสนิยม  เกดิรูปแบบวิถีชีวิต

และสงัคม  โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัติ  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จาํเป็นต้องรู้ทนัอย่ างมีปัญญา โดยมี

แผนในการพัฒนา ให้ความรู้ และประสบการณ์ด้านสนุทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  

สามารถเลือกรับรักษาและสร้างใ ห้ตนเองและสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสนุทรีย์ที่มี

รสนิยม 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

๒. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสขุลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสนุทรีย์  

๓. ปรับแต่งและรักษาภมูิทศัน์ให้สวยงามสอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

๔. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกจิกรรม และมีการจัดกจิกรรมอย่างสมํ่าเสมอ  

๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กร ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

ปฏบัิติได้ 

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอยีดของโครงการหรือกจิกรรมที่พัฒนาสนุทรียภาพด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม ที่สถาบันดาํเนินการในแต่ละปีการศึกษา  

๒. โครงการหรือกจิกรรมที่แสดงรายละเอยีดที่กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสาํเรจ็อย่าง

เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้  

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกจิรรมที่พัฒนาสนุทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม   

๔. หลักฐานที่อธบิายรายละเอยีดและแสดงกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลของการสรุปผลสาํเรจ็ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสาํรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

วิธกีารวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕.   ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเดน็การพิจารณาในข้อ ๒ และข้อ ๓ 

หมายเหตุ ๑.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ  รักษาง่าย  ใช้สะดวก  

              ๒.      สขุลักษณะ  หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไร้มลภาวะ  สขุใจ  สบายกาย 

                     ๓.     สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแต่งอาคาร  สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

สอดคล้องกบัพ้ืนที่แวดล้อม  ไม่สิ้นเปลือง  และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 



๘๐ 

 

องคป์ระกอบที ่๗   การบริหารและการจดัการ 

หลกัการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาํคัญกบัการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาํหน้าที่ในการ

กาํกบัดูแลการทาํงานของสถาบันให้มีประสทิธภิาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ  ให้

มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ ยง การบริหารการเปล่ียนแปลง  การ

บริหารทรัพยากรทั้งหมด  ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธผิลตามเป้าหมายที่กาํหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๒.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการ สาํนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๕.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๖.  เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 

๗.  เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๘.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คู่มือและแนวปฏบัิติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๙.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๗.๑   ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ ๗.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  ปัจจัยสนับสนุนที่สาํคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา  คือสภา

สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น  ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสยัทศัน์  เป็นผู้นาํที่ดี มี

ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสงัคม รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากรอย่างดี  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสนิใจแก้ปัญหา และกาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของ

สถาบันไปในทศิทางที่ถูกต้อง จะทาํให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเรว็ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  สภาสถาบันปฏบัิติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาํหนดครบถ้วนและมีการประ เมินตนเองตามหลักเกณฑท์ี่

กาํหนดล่วงหน้า 

๒.  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์  กาํหนดทศิทางการดาํเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการนาํข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบัิติงานและพัฒนา

สถาบัน 

๓.  ผู้บริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดาํเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อาํนาจในการตัดสนิใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

๕.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทาํงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถาบันเตม็ตามศักยภาพ 

๖.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

๗.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ 

 หากจะประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานข้อที่ ๖ น้ัน  ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ  ตามนิยามศัพทท์ี่ระบุไว้  ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑข์อง 

สมศ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ ข้อ 



๘๒ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๗.๑.๑  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ ๑๓) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการ

ให้บรรลุผลสาํเรจ็ตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติงานประจาํปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการ

ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสทิธผิลของแผนปฏบัิติการ

ประจาํปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเตม็ ๕) 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา 

๑.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอยีดการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

รวมทั้ งทบทวนกรอบทศิทางการดาํเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษา  

๒.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอยีดการดาํเนินการตามระบบการกาํกบัดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทกึการประชุมที่แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารสถาบันได้กาํหนดให้มี

กระบวนการ ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกดิการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

๓.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการดาํเนินงานสาํคัญ เช่น 

ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเ งินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ

ดาํเนินงานตามภารกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

๔.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงนโยบายของสถาบันที่กาํหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร 

โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังและมีการดาํเนินงานตามระบบน้ัน 

๕.  รายงานการสงัเค ราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการตัดสนิใจของผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษา 

 

หมายเหตุ  ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธกิารบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๗.๒  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู ้ 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่  ๓ กาํหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสงัคม

ฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  

เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏบัิติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  อนัจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสงูสดุ  กระบวนการในการ

บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน  ประกอบด้วย  การระบุความรู้ การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเกบ็

ความรู้การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  การสร้างบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน  การกาํหนดแนววิธปีฏบัิติงาน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์อง

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

๒.  กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบั ณฑติและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเดน็ความรู้ที่กาํหนดในข้อ ๑ 

๓.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้  ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacitknowledge) 

เพ่ือค้นหาแนวปฏบัิติที่ดีตามประเดน็ความรู้ที่กาํหนดในข้อ  ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

กาํหนด 

๔.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที่กาํหนดในข้อ  ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏบัิติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษร  

(explicit knowledge) 

๕.  มีการนาํความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacitknowledge) ที่

เป็นแนวปฏบัิติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏบัิติงานจริง 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

 



๘๔ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๗.๓  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ  

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหา รและการตัดสนิใจที่สอด

รับกบันโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร  การวางแผนและการตัดสนิใจ

ของผู้บริหารทุกระดับ  เพ่ือการปฏบัิติงานตามภารกจิทุ กด้านของบุคลากร  เพ่ือการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดาํเนินงาน  ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน  ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้องมีความ

สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

๒.  มีระบบสารสน เทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกจิของสถาบัน  โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริหารจัดการ  และการเงิน  และสามารถนาํไปใช้ในการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

๓.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

๔.  มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

๕.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาํหนด 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๗.๔  ระบบบริหารความเสีย่ง (สกอ ๗.๔) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุม

ปัจจัย กจิกรรม และกระบวนการดาํเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสยีหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน  หรือ

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสยีง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสทิธภิาพ  

ประสทิธผิล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง  และขนาดของความเสยีหายที่จะเกดิข้ึนในอนาคต

อยู่ในระดับที่ยอมรั บและควบคุมได้  โดยคาํนึงถึงการเรียนรู้ วิธกีารป้องกนัจากการคาดการณ์ปัญหา

ล่วงหน้าและโอกาสในการเกดิ  เพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนสาํรอง

ต่อภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง  ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง

และทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธเ์ป็นสาํคัญ 

 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสงูและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

๒.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงอย่างน้อย  ๓ ด้าน ตามบริบท

ของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธข์องสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏบัิติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสตูร  การบริหารงานวิจัย  

ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

๓.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ ๒ 

๔.  มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสงู และดาํเนินการตามแผน 

๕.  มีการติดตาม  และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ื อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

๖.  มีการนาํผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 



๘๖ 

 

หมายเหตุ 

 คะแนนการประเมินจะเทา่กบั ๐ หากพบว่าเกดิเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน  ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและค วามปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสยีง

ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ

ควบคุม หรือจัดการกบัความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ไม่มีประสทิธภิาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่

ชัดเจน 

 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น 

๑. มีการเสยีชีวิตและถูกทาํร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายใน

สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสยัที่สถาบันสามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่าวได้ แต่ไม่พบ

แผนการจัดการความเสื่ยงหรือไม่พบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสยีช่ือเสยีงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อนัเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏบัิติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง 

และเกดิเป็นข่าวาํรากฎให้เหน็ตามสื่อต่าง เช่น หนังสอืพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาํให้ต้องปิดหลักสตูรหรือไม่สามารถ

ปฏบัิติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล

กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๓ ข้อ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖ ข้อ 

 

 **หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูยย์ (๐) แล้ว สถาบันกจ็ ะได้คะแนนการ

ประเมินเป็นศูนย์ (๐) ด้วยเช่นกนั หากเหน็ไปตามเง่ือนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 การไม่เข้าข่ายที่ทาํให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่ 

๑. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกนั หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบสาํหรับความเสี่ยงที่ทาํให้เกดิเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาํเนินการตามแผน 

๒. เป็นเหตุสดุวิสยั อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกนั) ของสถาบัน 

๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาํหนดไว้

ล่วงหน้า 

 

 



๘๗ 

 

องคป์ระกอบที ่๘   การเงินและงบประมาณ 

หลกัการ 

 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาํคัญอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาํหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ

สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกติ ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา  รายได้จากงานวิจัยบริการ

ทางวิชาการ  ค่าเช่าทรัพย์สนิ  ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน

เพ่ือการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติงานประจาํปีของสถาบันได้อย่างมีประสทิธภิาพ  ทาํ

ความเข้าใจกบัการวิเคราะห์ทางกา รเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจาํนวนนักศึกษา  ทรัพย์สนิถาวรต่อ

จาํนวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาํหรับการผลิตบัณฑติต่อหัว  จาํแนกตามกลุ่มสาขา  รายได้ทั้งหมด

ของสถาบันหลังจากหักงบ  (ค่าใช้จ่าย) ดาํเนินการทั้งหมด  งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  ความ

รวดเรว็ในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏบัิติตามภารกจิทุกอย่างครบถ้วน  

สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส  

ความถูกต้อง ใช้เมด็เงินอย่างคุ้มค่า มีประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑.  แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.  แผนปฏบัิติงานประจาํปีของสถาบัน 

๓.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง 

 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕.  มาตรฐานแผนการปฏบัิติราชการของสาํนักงบประมาณ 

๖.  รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสทิธภิาพ  

จะต้องมีแผนกลยุทธท์างด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ ที่สามารถผลักดัน

แผนกลยุทธข์องสถาบันให้สามารถดาํเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้  ค่าใช้จ่ายของการดาํเนินงาน   ทั้ง

จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น  ๆ ที่สถาบันได้รับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทาํ

รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกจิ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสทิธภิาพ  

รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอยีดการใช้จ่ายในทุกพันธกจิ  โครงการ กจิกรรมเพ่ือให้สามารถ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได้ 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑.  มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องสถาบัน 

๒.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑก์ารจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓.  มีงบประมาณประจาํปีที่สอดคล้องกบัแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกจิและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

๔.  มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 

๕.  มีการนาํข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

๖.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท์ี่สถาบันกาํหนด 

๗.  ผู้บริหารระดับสงูมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และนาํข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

หมายเหตุ 

 แผนกลยุทธท์างการเงิน เป็น แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธข์องสถาบันให้สามารถดาํเนินการได้ แผนกลยุทธ์ ทางการเงินจะสอด

รับไปกบัแผนกลยุทธข์องสถาบัน  สถาบันควรประเมิ นความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาํหรับการ

ดาํเนินงานตามกลยุทธแ์ต่ละกลยุทธแ์ละประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซ่ึงจะ

เป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเทา่กบัเวลาที่สถาบันใช้ในการดาํเนินการให้กลยุทธน้ั์นบังเกดิผล 

จากน้ันจึงจะกาํหนดให้เหน็อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน

ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธกีาร

อื่นๆ อกี เพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ



๘๙ 

 

ดาํเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑติในแต่ละหลักสตูร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์

ทางการเงินจะเทา่กบัระยะเวลาของแผนกลยุทธข์องสถาบัน 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒  หรือ๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔  หรือ ๕ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

องคป์ระกอบที ่๙   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

หลกัการ 

 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภา พการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาํคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาํเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตผลลัพธ์ 

และผลกระทบที่เกดิข้ึน  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในอย่างต่อเน่ือง  และมีกระบวนการจัดกา รความรู้  เพ่ือให้เกดินวัตกรรมด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สาํนักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

๒.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

๓.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๕.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘.  เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. ๒๕๕๓ สาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๙.๑  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกจิของสถาบันอุดมศึกษาตามที่

กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง

สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาํเนินงานของสถาบัน

ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าประสงค์  และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน

ต้นสงักดั  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการวัดผลสาํเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการ

ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการสร้างจิตสาํนึกให้เหน็ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนใน การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นหลักประกนัแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

๑.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกจิและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 

๒.  มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสาํคัญเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสดุของสถาบัน 

๓.  มีการกาํหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลักษณ์ของสถาบัน 

๔.  มีการดาํเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย  ๑) การควบคุม 

ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทาํรายงานประจาํปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอต่อสภาสถาบันและสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มี

ข้อมูลครบถ้วนตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน  CHE QA Online และ ๓) การนาํ

ผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

๕.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล

การดาํเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธทุ์กตัวบ่งช้ี 

๖.  มีระบบสารส นเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  ๙ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

๗.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑติ  

และผู้ใช้บริการตามพันธกจิของสถาบัน 



๙๒ 

 

๘.  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคุ ณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  และมีกจิกรรม

ร่วมกนั 

๙.  มีแนวปฏบัิติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน  และเผยแพร่

ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดาํเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๒  หรือ๓ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๔  หรือ ๕  หรือ ๖ 

ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการดาํเนินการ 

๙ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

ตวับ่งช้ีที ่๙.๑.๑   ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั (สมศ ๑๕) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

คําอธิบายตวับ่งช้ี :  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑแ์ละวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า “...ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ

คณุภาพการศึกษานัน้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ในทกุสามปี และแจง้ผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ 

รวมทัง้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งน้ีสถานศึกษาจะดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสงักดั

กาํหนดโดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นด้านปัจจัยนาํเข้าและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน

โดยต้นสงักดัน้ีจะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคุณภาพการดาํเนินงานด้าน

ต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังน้ันในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ีจะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพ

ภายในโดยต้นสงักดั โดยไม่ต้องทาํการประเมินใหม่ 

 

วิธีการคํานวณ 

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสงักดั 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา 

 คะแนนประเมินระบบประกนัคุรภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสงักดั 

หมายเหตุ 

๑.  ใช้คะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายใน (ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่ หน่วยงาน

ต้นสงักดักาํหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เน่ืองจากใช้เกณฑก์ารประเมินใหม่) เช่น  

  -  ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓  

  -  ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓  

  -  ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
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