
 

 

 
 

คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา 

ฉบบัปรบัปรุง  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแก่น 

สถาบนัพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข 
 



 ๒ 
 

ค าน า 

 

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้

องค์ประกอบ  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็น

หน่วยงานต้นสังกัด  ซ่ึงปัจจุบันได้พัฒนาองค์ประกอบ  และตัวบ่งช้ีคุณภาพส าหรับใช้ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาใหม่  โดยพัฒนาทั้งตัวบ่งช้ีคุณภาพ และเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องกับหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ง

ผนวกตัวบ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเตม็ศักยภาพ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสขุ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับน้ีขึ้ น

โดยอ้างอิงเน้ือหาจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสขุ ของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ คู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๒๕๕๔) และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (๒๕๕๔) เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยมีความเข้าใจในตัวบ่งช้ีคุณภาพและเกณฑ์การ

ประเมินให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน  เน้ือหาครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ ๔๓ ตัว

บ่งช้ี โดยเป็นตัวบ่งช้ีของ สมศ. ๑๙ ตัวบ่งช้ีตัวบ่งช้ีของ สกอ. ๒๒ ตัวบ่งช้ี  และตัวบ่งช้ีของ สบช. ๒ ตัว

บ่งช้ี  ภายในคู่มือประกอบด้วย ความเป็นมา นโยบาย ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์การ

ประเมิน วิธีการค านวณและการแปลผลการประเมิน เป็นต้น  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                         

 
 

 

(นางธรณิศ  สายวัฒน์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

                            พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
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สารบญั 

 

 หนา้ 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

บทที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย  

       ความเป็นมา ๑ 

       สญัลักษณ์วิทยาลัย ๑ 

       ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์ นโยบาย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

       ของวิทยาลัย 

๒ 

       ผังโครงสร้างการบริหาร  ๔ 

บทที่ ๒  การประกนัคุณภาพการศึกษา  

       นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสขุ ๕ 

       นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ๕ 

       การพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา   ๖ 

       ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย ๖ 

       ระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาล   ๑๔ 

       อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑๔ 

       สรุปตัวบ่งช้ีในการประกนัคุณภาพภายใน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑๕ 

บทที่  ๓  องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน  

       องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ ๑๗ 

       องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑติ ๒๔ 

       องค์ประกอบที่ ๓  กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา ๔๑ 

       องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย  ๔๔ 

       องค์ประกอบที่ ๕  การบริการวิชาการแก่สงัคม  ๕๒ 

       องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕๙ 

       องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ ๖๒ 

       องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ  ๖๙ 

       องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ๗๑ 

ภาคผนวก 

       ค าช้ีแจงในการน าตัวบ่งช้ีไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                               

       นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ี 

๗๔ 

๗๕ 

๗๕ 

       นิยามกลุ่มสถาบัน ๘๘ 

เอกสารอ้างองิ ๙๒ 

 

 



 ๔ 
 

บทที ่ ๑ 

ขอ้มูลทัว่ไปของวิทยาลยั 

 

๑. ความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมช่ือโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ขอนแก่น สงักดักรม           

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

ด าเนินการจนถึงปัจจุบันรวม ๕๐ ปี หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.๒๕๐๕  ถึง  พ.ศ. ๒๕๐๙  คือ

หลักสตูรผดุงครรภ์ 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 เปิดสอนหลักสตูรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเรจ็การศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เทยีบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 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   

ปีพ.ศ.๒๕๔๐ ถึงปัจจุบันเปิดสอนหลักสตูรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ รับผู้ส าเรจ็การ ศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอน ๑ รุ่น มีผู้ส าเรจ็การศึกษาหลักสตูรน้ี เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน  ๕๐ คนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ จึงเปล่ียนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็นหลักสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ ต้ังแต่รุ่นที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน  มีผู้ส าเรจ็การศึกษา ๑๑ รุ่น รวม ๖๘๔  คน 

 

 

 

๒. สญัลกัษณวิ์ทยาลยั 

 สญัลกัษณชื์่อวิทยาลยั คือ  “สว.”  มีตัวอกัษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว. เป็นสีขาว มาจากค าว่า  

สงัวาลย์   ซ่ึงได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  ดอกไม ้ ประจ าวิทยาลัย  คือ  ดอกคูน  ซ่ึงเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง 

ความสงบสขุอย่างย่ังยืน 

 สี  ประจ าวิทยาลัย  คือ สเีหลืองดอกคูน  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 



 ๕ 
 

 ธง  ประจ าวิทยาลัย ใช้พ้ืนของธงเป็นสเีหลืองดอกคูน มีตราสญัลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูป

พระนามย่อ   “ สว ”  

๓. ปรัชญา วิสยัทศัน์  พันธกจิ  ประเด็นยุทธศาสตร ์นโยบาย คุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค ์

ปรชัญา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้น

การผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้  ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ    

มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง และสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี     รวมทั้งพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเตม็ศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้

ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้

ใหม่กับภมูิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน  สามารถสืบ

สานจรรโลงสงัคมให้พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

วิสยัทศัน ์  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี  ขอนแก่น  เป็น สถาบนัการศึกษาพยาบาลชั้นน าเพือ่ชุมชน 

 

พนัธกิจ 

๑.   ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์เพ่ือชุมชน 

๒.   วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิชาชีพ  และชุมชน 

๓.  พัฒนาบุคลากรด้านสขุภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของชุมชน 

๔.  บริการวิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพ

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. ส่งเสริมวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพและสบืสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

 เป้าประสงค์  ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและสบืสานศิลปวัฒนธรรม 

๒ 



 ๖ 
 

๖. เพ่ิมประสทิธภิาพระบบบริหารองค์กร  

 เป้าประสงค์  ระบบการบริหารองค์กรด้านคน งาน  งบประมาณและการบริหารจัดการมี

ประสทิธภิาพ 

 

นโยบายวิทยาลยั 

๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการของสงัคม 

๓. พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกบัคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ค้นคว้าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และน าผลมาพัฒนางาน 

๕. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือรองรับการปฏิรูป

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 ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสังคมไทย 

๗.  ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

๘.  มีความสามารถใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้

ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๙.   มีสขุภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 

๓ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัโครงสรา้งวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารและยทุธศาสตร ์

(อ.วชัรี  อมรโรจนว์รวุฒิ) 

1.ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร (จตุพร) 

2.งานบริหารงานทั่วไป (จตุพร) 

3.งานธุรการ/สารบรรณ 

4.งานการเงิน/การบัญชี (ดาราพร 

นรินทร์รัตน)์ 

5.งานพัสดุ (วาทนิี) 

6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร         

(อ.แสงดาว อ.รัตนา อรวรรณ ) 

7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซ่อม

บ ารงุ  

8.งานนโยบายและแผน (อ.รุ่ งทิพย์           

อ.เอมอร) 

9 . ง า น ฐ า น ข้ อ มู ล  ส า ร ส น เ ท ศ 

คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์   

(อ.ณรงค์  อ.วชิรศกัดิ์) 

ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 

(อ.พชัรินทรวิ์นา เพิม่ยินดี) 

1.ง า น วิ จั ย แ ล ะ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร             

(อ.กนันิษฐา อ.ทรงสดุา  อ.ศรีสดุา) 

2 . งานบ ริกา รวิ ช าก า ร/ งานวิ เ ทศ

สั ม พั น ธ์ / ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์        

(อ.นันทิยา  อ.สุวารี  อ.เสาวลักษณ์  

อ.ทุเรียน) 

3. งานจัดการความรู้  (อ.สุพจน์             

อ.ป่ินเพช็ร  อ.ศภุจิรา) 

 

ฝ่ายวิชาการ 

(อ.พรรณิภา  ทองณรงค)์ 

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ ใหญ่ 

ผู้ สูงอายุ  และการรักษาพยาบาล

เบื้องต้น (อ.พิริยากร) 

2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย

และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก

และการผดุงครรภ ์(อ.ดวงชีวัน) 

4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน        

(อ.ปราณี) 

5.งานเลขานุการกลุ่มวิชาการ            

(อ.ดวงชีวัน  อ.รัชนี  อ.ฉายวสนัต์) 

6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล        

(อ.สจุินดา  อ.จรรยา  อ.จารวุรรณ) 

7.งานห้องสมุด (อ.ปราณี) 

 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

(อ.วิไลวรรณ  วฒันานนท)์ 

1. งานนวัตกรรม  (อ.ศริาณี อ.ธติิพร) 

2 . ง า น กิ จ ก ร รม พัฒน านั ก ศึ ก ษ า            

( อ . ศั ก ดิ์ ข ริ น ท ร์  อ . ชุ ติ ม า              

อ.วิลัยภรณ์) 

3 . ง านท า นุบ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรม             

( อ . ทิ พ ย์ รั ต น์  อ . วิ ภ า ด า                      

อ.ทศันีย์วรรณ) 

4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งาน

ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ ล ะ อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ                       

(อ . รัต น์ด า ว รรณ   อ .ทิน วิ สุท ธิ์               

อ.สธุดิา  อ.พลอยลดา) 

5.งานแนะแนว ใ ห้ค าป รึกษาและ

ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ( อ . แ ก้ ว จิ ต             

อ.ทพิวรรณ  อ.นิระมล) 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

(อ.ธรณิศ  สายวัฒน์) 

1.งานประกันคุณภาพ  (อ.กล้วยไม้                                    

อ.นงลักษณ์, อ.สรัญญา) 

2.งานควบคุมภายใน (อ.สรัุสวดี) 

3.งานศนูย์ศกึษา (อ.ธรณิศ อ.จุรี) 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

ปรับคร้ังที่ 1 ตามมติ

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 

พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54 
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ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  16 กุมภาพันธ์ 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 

1.ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร  
2.งานบริหารงานทั่วไป  
3.งานธุรการ/สารบรรณ 
4.งานการเงิน/การบัญชี  
5.งานพัสดุ  
6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร     
7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซ่อม
บ ารุง  
8.งานนโยบายและแผน   
9.งานฐานข้อมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
และโสตทัศนูปกรณ์  

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ              
2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ์ 
3.งานจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์   
 

ฝ่ายวิชาการ 

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล  
3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ์  
4.ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน       
5.งานเลขานุการกลุ่มวิชาการ             
6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล         
7.งานห้องสมุด  
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1. งานนวัตกรรม   
2.งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา            
3 . ง า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม             
4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย์
เก่าและองค์กรวิชาชีพ                        
5 . งานแนะแนว  ให้ ค าปรึ กษาและ
ทุนการศึกษา 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพ   
2.งานควบคุมภายใน  
3.งานศูนย์ศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรับคร้ังที่ 3 ตามมต ิ
คณะกรรมการบริหาร              

ครั้งที่พิเศษ 5/2555 ลว. 16 กพ. 55 
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บทที ่๒ 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 

๑)   นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ 

๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ดังน้ี 

๑.   กระทรวงสาธารณสุขจะใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการผลิตบุคลากร

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

 ๒.  เร่งรัดและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยยึดหลักการให้อสิรเสรีภาพแก่วิทยาลัยในการพัฒนาแนวคิดการปฏบัิติพันธกจิทุกด้าน 

 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพในวิทยาลัยฯ โดยน าองค์ประกอบการควบคุม

คุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการด าเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาเข้าสู่

มาตรฐานสากล 

 ๔.   สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรวิชาชีพใน

กจิกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม 

 ๕.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอดตลอดจน

การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างการศึกษารวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับพิจารณา ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรต่างๆ แก่วิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกนั 

 

๒)   นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั 

๑. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๒. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการให้อิสระ

และเสรีภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏบัิติพันธกจิ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและ

ภายนอกสงักดัเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕. ส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพระหว่างงานและฝ่ายต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

๖.สนับสนุนให้มีการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะประเมิน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก และส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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๓)    การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

๑ เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบัน

น้ันก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม

เกณฑแ์ละได้มาตรฐาน 

๒   เพ่ือให้วิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์(goals) ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

๓  เพ่ือให้วิทยาลัยทราบจุดแขง็ จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุด

แขง็และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

๔  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิต

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

๕  เพ่ือให้สถาบันพระบรมราชชนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

๔)  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลยั 

 เพ่ือให้ภารกจิในการด าเนินงานประกนัคุณภาพทางการศึกษาด าเนินงานไปได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ก าหนดระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

๑.  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) จัดให้มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

ควบคุมปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ โดยจัดท าเกณฑ์

มาตรฐานตัวบ่งช้ีเน้นที่ระบบการก ากบัดูแลตนเอง(Self-Regulation System) ในระดับบุคคล กลุ่มงานและ

วิทยาลัย 

๒.  การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ่มงาน โดยเน้น

ที่กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน มีการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏบัิติ รวมถึงหลักฐานต่างๆ วิธกีารที่ใช้ 

คือ ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน การสมัภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏบัิติ นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ 

๓.  ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าคุณภาพกจิกรรมเฉพาะ

อย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัย คุณภาพของการสอน โดยมีจุดเน้นที่กลุ่มงาน 

การประเมินจะใช้วิธกีารประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self-Assessment Report) 

 เพ่ือให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเกดิประโยชน์สงูสุด วิทยาลัยได้มีแนวทางการควบคุมคุณภาพ  

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

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

๑.  Plan (การวางแผน) เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาในปีก่อนหน้า และผลการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษามาเป็นข้อมูลในการ

วางแผน โดยการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย

แนวทางปฏบัิติ ขั้นตอนวิธกีารด าเนินงาน จัดท าแผนการก ากบักจิกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

รวมถึงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี เพ่ือใช้ในการประเมินผล หากมีการเปล่ียนแปลงระบบการประกนั

คุณภาพ หรือตัวบ่งช้ี หรือเกณฑก์ารประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯได้รับทราบและ

ถือปฏบัิติโดยทั่วกนั  

๖ 
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๒.  Do (การด าเนินงาน) เป็นการปฏบัิติตามแผน ขั้นตอน และเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการปรับแผนใน

ระหว่างด าเนินการ โดยมีค าอธบิายและเหตุผลประกอบ การด าเนินงานและเกบ็ข้อมูลบันทกึผลการด าเนินงาน

เร่ิมต้ังแต่ต้นปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

๓.  Check (การประเมินผล) เป็นการรวบรวมข้อมูลของผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกบัประเดน็ตัวบ่งช้ี

ที่ต้ังไว้ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนในข้ันตอนที่ ๑ เพ่ือประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาหรือ

ฝ่ายและวิทยาลัย โดยการประเมินน้ีจะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงาน ประเมินใน

ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

๔.  Act (การปรบัปรุง) มีการวางแผนปรับปรุง และด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ น าข้อเสนอและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา

วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน ท าแผนประจ าปี เสนอตั้งงบประมาณของปีถัดไปรวมทั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพน าผลการประเมิน และผลการด าเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปี

ถัดไปให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๗ 
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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี ขอนแก่น 
 

ระบบ  กลไก ผูร้บัผดิชอบ 

๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality  Control) 

๑ สร้างและพัฒนาแนวทางการ

ปฏบัิติในการตรวจสอบภายในและ

ประเมินผล 

๒ เตรียมความพร้อมในการตรวจ 

สอบคุณภาพภายใน 

๓ จัดระบบและด าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพภายในโดย 

∙ภาควิชาเขียนรายงานประเมิน
ตนเองเสนอให้ผู้ประเมินของ

วิทยาลัยเข้าไปตรวจประเมิน 

∙ตรวจประเมินข้ามภาควิชา          
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 

∙ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

∙คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

∙งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

๘ 
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ระบบ  กลไก ผูร้บัผดิชอบ 

๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality  Auditing) 

๑ สร้างและพัฒนาแนวทางการ

ปฏบัิติในการตรวจสอบภายในและ

ประเมินผล 

๒ เตรียมความพร้อมในการ

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

๓ จัดระบบและด าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพภายในโดย 

∙ภาควิชาเขียนรายงานประเมิน
ตนเองเสนอให้ผู้ประเมินของ

วิทยาลัยเข้าไปตรวจประเมิน 

∙ตรวจประเมินข้ามภาควิชา          
ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง  

∙เขยีนรายงานการประเมินตนเอง
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 

∙ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

∙คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

∙งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

๙ ๙ 
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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

เกบ็ข้อมูลในฐานข้อมูลประกัน

คุณภาพ 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานและ

โครงการ 

๒. เขียนแผนงาน/โครงการ 

รับการตรวจประเมิน 

๓. จัดเตรียมความพร้อมขององค์กร

ให้พร้อมรับการตรวจประเมิน 

๔. ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน

ประชาสมัพันธผ์ลการประเมินและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

∙ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

∙คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

∙งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
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ระบบ  และกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น   

งานประกนัคุณภาพ 
พฒันาองคป์ระกอบ  ตวับ่งช้ี  และเกณฑก์ารประเมินให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายวทิยาลยั

ใหค้รอบคลุม  I, P, O 

บุคลากร/ภาควชิา/หรือฝ่าย 
ร่วมแสดงความคิดเห็น  ใหข้อ้เสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

รองผูอ้  านวยฝ่ายฯ /งาน / หวัหนา้ภาควชิา 
ติดตามการด าเนินงาน 
งานแผน  งาน QA   ติดตามการด าเนินงาน 

ดา้นการประกนัคุณภาพเป็นระยะ/เม่ือส้ินสุด 

จดัท าร่างคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี   ขอนแก่น 

ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการและ                                              
น าเสนอคณะกรรมการบริหารเพือ่พิจารณาประกาศใช ้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง/ภาควชิา/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 

๑๑ 
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ประเมินคุณภาพการศึกษา                           
โดยกรรมการเครือข่าย / สบช.   

แต่งตั้งกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
เครือข่าย / สบช. 
 

ระบบ 

ผูรั้บผดิชอบ/ งาน / ภาค/หรือฝ่าย  ด าเนินการประเมิน
ตนเองตามตวับ่งช้ี  และเกณฑท่ี์รับผิดชอบ 

จดัท าร่าง  SAR   ของภาควชิา  
ฝ่าย/งานหรือภาควชิาอ่ืนๆร่วมกนัใหข้อ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติม SAR 

คณะกรรมการ QA 

 

ภาควชิา /  
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 

ฝ่าย /ภาควชิา /  
งานประกนัคุณภาพ 

 
 

ประเมินคุณภาพการศึกษา             
โดยคณะกรรมการประเมิน 

งานประกนัคุณภาพ 
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ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Auditing) 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น      

ปรับแก ้

 

ใหค้วามรู้บุคลากร 

Input 

องคป์ระกอบ  ตวับ่งช้ี  เกณฑ ์
 

คณะกรรมการ QA 

 

กลไก ระบบ 

สร้างและพฒันาแนวทาง/เคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพ 

บุคลากร/ภาควชิาหรือฝ่าย ร่วมพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบัแนวทาง/เคร่ืองมือ 

งานประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการ QA 

 

ปรับแก ้และเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือ           
พิจารณาประกาศใชแ้ละใส่ไวใ้นคู่มือ  QA 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ฝ่ายหรือภาควชิา /งาน   
ด าเนินการตรวจสอบและส่งผลงานต่องาน QA 

และน าเสนองาน QA   

เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาผลการตรวจสอบ 

งานประกนัคุณภาพ 

 

ฝ่ายหรือภาควชิา/งาน
อาจารย/์ เจา้หนา้ท่ี   
 

  

งานประกนัคุณภาพ 

 

เสนอกรรมการบริหาร 
        เพื่อพิจารณา 
 

เสนอผูท้รงคุณวฒิุใหข้อ้เสนอแนะ 

งาน QA  ส่งผลการพิจารณาใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ฝ่ายหรือ
ภาควชิา /พฒันาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน/ ปรับแผน 

Input 

แผนปฏิบติังาน 
 

ฝ่ายหรือภาควชิา /งาน/อาจารย/์ 
เจา้หนา้ท่ี / งานประกนัคุณภาพ 

 
 

ส้ินปี  สรุปผลการปฏิบติังาน 

เป็นรายงานการประเมินตนเอง 

ฝ่ายหรือภาควชิา /งาน
อาจารย/์ เจา้หนา้ท่ี   
 

๑๓ 
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๕) ระบบและกลไกการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาล   

นโยบายการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาพยาบาล 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้และทกัษะการประกนั

คุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลโดยก าหนดนโยบายดังน้ี 

๑.  ด าเนินกจิกรรมให้ความรู้ทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลอย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี  

๒. ให้สโมสรนักศึกษาน าแนวคิดประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการด าเนินกจิกรรม โครงการของสโมสร

นักศึกษา 

๓. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ โดยให้มีส่วนร่วมในการ

ประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยตลอดจนให้มีส่วนร่วมในกจิกรรมของการประกนัคุณภาพในรูปแบบอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม 

๔.  ให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินกจิกรรมโครงการของสโมสรนักศึกษา ตามแนวคิดของการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕.  ด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล สร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพทั้งภายในวิทยาลัยและ

ภายนอกวิทยาลัย  

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของนกัศึกษาพยาบาล 

  เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จึงมีการ

แต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคือ นายกสโมสร  และรองนายกสโมสร นักศึกษา 

 ระบบการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.  ปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกบัระบบ กลไกประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ ๑ 

๒. ให้ความรู้ ทกัษะการประกนัคุณภาพแก่คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา 

๓. ให้ความรู้ และทกัษะการเขียนแผนปฏบัิติการ โครงการ และการพัฒนาโครงการโดยใช้กระบวน การ P-D-

C-A แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

๔.  อบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกบับทบาทนักศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

ระบบการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

๑.  กจิกรรมประเมินและตรวจสอบการด าเนินแผนงานโครงการกจิกรรมสโมสรนักศึกษาตามกระบวนการ P-D-

C-A   

๒. ระบบการประเมินผลหลังด าเนินกจิกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

๖) อตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณข์องวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแก่น 

อตัลกัษณบ์ณัฑิต  คือ “จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”   

เอกลกัษณข์องสถาบนั  คือ  “ผลิตบัณฑติพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุที่เน้นชุมชน” 

สรุปตวับ่งช้ีในการประกนัคุณภาพภายใน  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแก่น  

๑๔ 
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รายการ เป้าหมาย    

ปี ๒๕๕๕ 

องคป์ระกอบที ่๑   ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนด าเนนิการ  

๑.๑   กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑) ๘ ข้อ 

๑.๑.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอตัลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑) ๕ ข้อ 

๑.๑.๒  ผลการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ์ (สมศ ๑๖.๒) ๔ คะแนน 

๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

(สมศ ๑๗) 

 

๕ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๒    การผลิตบณัฑิต  

๒.๑   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ ๒.๑) ๕ ข้อ 

๒.๑.๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช) ร้อยละ ๓๐ 

๒.๒    อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒) ร้อยละ ๓๐ 

๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ ๑๔) ≥๓.๕๑คะแนน 

๒.๔    ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ ๒.๔) ๗ ข้อ 

๒.๕    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ ๒.๕) ๗ ข้อ 

๒.๖    ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖) ๗ ข้อ 

๒.๖.๑  ประสทิธผิลของการจัดการเรียนการสอน (สบช) ๙ ข้อ 

๒.๗    ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต        

(สกอ ๒.๗) 
๕ ข้อ 

๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ 

ปี (สมศ ๑) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ(สมศ ๒) 
๕ คะแนน 

๒.๗.๓ ผู้ส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก  าหนด (สมศ ๓)  ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๗.๔ ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี (สมศ ๔) ร้อยละ ๗๐ 

๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ จัดให้กับนักศึกษา         

(สกอ ๒.๘) 
๕ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๓  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  

๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร(สกอ ๓.๑) ๗ ข้อ 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒) ๖ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๔  การวิจยั  

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(สกอ ๔.๑) ๘ ข้อ 

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ ๔.๒) ๕ ข้อ 

 

๑๕ 
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รายการ เป้าหมาย    

ปี ๒๕๕๕ 

๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ ๕) ร้อยละ ๑๐ 

๔.๒.๒ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ ๖) ร้อยละ ๑๕ 

๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗) ร้อยละ ๘ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย      

(สกอ ๔.๓) 

๓๐,๐๐๐ 

บาท/คน/ปี 

องคป์ระกอบที ่๕  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ ๕.๑) ๕ ข้อ 

๕.๑.๑ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ ๕.๒) ๕ ข้อ 

๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ ๙) ๕ ข้อ 

๕.๒.๒ ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ภายในสถาบัน(สมศ๑๘.๑) ๕ ข้อ 

๕.๒.๓ ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ภายนอกสถาบัน 

(สมศ๑๘.๒) 

๕ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) ๕ ข้อ 

๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๐) ๕ ข้อ 

๖.๑.๒ การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๑) ๕ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๗  การบริหารและการจดัการ  

๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) ๗ ข้อ 

๗.๑.๑ การปฏบัิติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  (สมศ ๑๓) ๕ คะแนน 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ ๗.๒) ๕ ข้อ 

๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ(สกอ ๗.๓) ๕ ข้อ 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔) ๖ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๘  การเงินและงบประมาณ  

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑) ๗ ข้อ 

องคป์ระกอบที ่๙  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

๙.๑ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑) ๗ ข้อ 

๙.๑.๑ ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั (สมศ ๑๕) ≥๓.๕๑ คะแนน 

รวมตวับ่งช้ี  ๔๓ 

 

 

 

๑๖ 
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บทที ่ ๓ 

องคป์ระกอบคุณภาพ  ตวับ่งช้ี  และเกณฑก์ารประเมิน 

 

 

องคป์ระกอบที ่๑   ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนด าเนนิการ 

หลกัการ 

  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ที่

สถาบันจะก าหนดวิสยัทศัน์ แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน 

กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกั บกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

  ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุก

กลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก  าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสงัคมโดยรวม 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 

๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

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

อุดมศึกษา 

๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘. หลักการอุดมศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที ่๑.๑     กระบวนการพฒันาแผน (สกอ. ๑.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แก่สงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกจิหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการ

ก าหนดทศิทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกบัอตัลักษณ์หรือ

จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้องก าหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ 

ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธแ์ละแผนด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันในการ

พัฒนาแผนกลยุทธ ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  จะต้องค านึงถึงหลักการ

อุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ  รวมถึงทศิทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกทั้งน้ีเพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 

และได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.

๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)   

๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบัิติการประจ าปีครบ  ๔  พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์แผนปฏบัิติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติการประจ าปี 

๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปีครบ ๔ พันธกจิ 

๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏบัิติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒  คร้ัง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

(การประเมินตามเกณฑ์ฯ ข้อน้ี ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๕  

ต้องส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมายจึงจะได้คะแนน) 

๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบัิติ

การประจ าปี 
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เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๘ ข้อ 

หมายเหตุ 

๑. แผนปฏบัิติการควรจัดกลุ่มโครงการเข้าตามรายพันธกิจ  และมีการระบุวัตถุประสงค์ของแผนในแต่ละราย

พันธกจิ 

๒. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๑.๑.๑  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ ์(สมศ. ๑๖.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกจิในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสงู  

การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงัคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   การ

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการ

ปฏบัิติงาน  รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอตัลักษณ์

และวัตถุประสงค์  

เกณฑก์ารพจิารณา  

๑. มีการก าหนดกลยุทธก์ารปฏบัิติงานที่สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการ

เหน็ชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบัิติตามกลยุทธ์ที่ก  าหนดอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์  

๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกบัการปฏบัิติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ ไม่ต ่า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๔. ผลการด าเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

๕.ผู้เรียน/บุคลากร/สถานศึกษาได้รับการยกย่องในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเดน็เกี่ยวกบัอตัลักษณ์ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 
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ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

  หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏบัิติที่ดี

ในการขับเคล่ือนอตัลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกยีรติ เป็นต้น 

หมายเหตุ 

๑ คณะและสถาบันมีอตัลักษณ์เดียวกนั โดยความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒ คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบันกไ็ด้ 

๓ กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกบัสถาบัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ 

ด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจุพิจารณาข้อมูลใน

ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะด าเนินการแยกกบัสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

  ส าหรับสถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดอตัลักษณ์บัณฑติไว้ คือ “บริการสุขภาพดว้ยหวัใจ ความ

เป็นมนุษย”์  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของ

ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้รับบริการเป็นหลัก 

 

นอกจากน้ีสถาบันพระบรมราชนก ได้ก าหนดสมรรถนะบัณฑติที่ตอบสนองอตัลักษณ์ไว้  ดังน้ี 

     S=  Service  mind 

 SAP    A=  Analytical  thinking 

     P=  Participation 

 

จิตบริการ (Service  Mind)    

  หมายถึง  จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา  แรงกาย  และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นจิตที่ไม่น่ิงดู

ดายเม่ือพบเหน็ปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกดิข้ึนกบัผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเม่ือได้ท าความดีและเหน็น า้ตา

เปล่ียนเป็นรอยย้ิม  เป็นจิตที่เป่ียมด้วย  “บุญ”  คือความสงบเยน็และพลังแห่งความดีจิตแห่งการให้ความดีงาม

ทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเตม็ใจ  สมัครใจ  อิ่มใจ  ซาบซ้ึงใจ  ปิติสขุ  มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้

สงูขึ้น  เป็นความสมัครใจ  เตม็ใจตั้งใจท า  และเสยีสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สนิในการท ากจิกรรม

หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสขุที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นจิตบริการเป็นการ

ให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เช่ือมโยงมิติทางสงัคมอ่อนโยนต่อชีวิตอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ  ความ

เป็นกลัยามิตร  จัดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
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การคิดเชิงวิเคราะห ์ (Analytical  Thinking) 

  คือ การคิดเพ่ือให้เกดิมุมมองที่มองเหน็อย่างเป็นองค์ประกอบที่สมัพันธก์นัทั้งความสมัพันธ์ทางเดียว 

หรือทางตรงข้ามและน าไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบน้ันๆ  อย่างลึกซ้ึง  อย่างเป็นเหตุผล  

และสอดคล้องกนั  ดังน้ันการคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจ าแนก  แจกแจง  องค์ประกอบต่างๆ 

ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงและหาความสมัพันธเ์ชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ันเพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่

เกดิขึ้น 

การใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วม  (Patient Participation) 

  สิทธิของผู้ป่วยเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง  ซ่ึงแสดงถึงความเป็นอิสระ

ของมนุษย์ (Human Autonomy)  สิทธิผู้ป่วยน้ันเป็นส่วนหน่ึง  เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่ส าคัญที่สุดใน

การเป็นผู้ป่วยคือ  สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งน้ีผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือ

ด้วยความเตม็ใจ  การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ  ลักษณะการรักษา  

ตลอดจนประโยชน์อนัถึงจะเกดิขึ้น  การยอมรับเร่ืองการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เหน็ถึงการยอมรับว่าผู้ป่วย

มีเสรีภาพ  แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธบิายให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกดิความลังเลใจที่จะปฏบัิติตามค าแนะน ากต็าม  แต่

จุดน้ีมีความส าคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  

โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ด าเนินอยู่  แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเหน็ว่าตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับและ

ปฏบัิติตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเทา่นั้นสทิธผู้ิป่วยเป็นการยึดถือคุณค่าของความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ 

(Autonomy)  และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วยน้ันเป็นวิธีที่ปกป้อง

อันตรายแก่ผู้ป่วยซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธีการรักษา  นอกจากน้ีการบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกิดความ

เข้าใจ  เป็นสิทธิอันชอบธรรมพ้ืนฐานในการปฏบัิติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักด์ิศรี  มีความเสมอภาค

ด้านการใช้เหตุผล  การละเว้นการปฏบัิติดังกล่าวเท่ากับเป็นการปฏบัิติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเคร่ืองมือ

ไปสู่เป้าประสงค์บางอย่าง  เป็นการกดีกนัไม่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการตัดสนิใจด้วยตนเอง   
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ตวับ่งช้ีที ่๑.๑.๒  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ ์(สมศ. ๑๖.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี ผลลัพธ ์

วิธีการค านวณ 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ/ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 

   จ านวนบัณฑติ/ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑติ/ผู้ส าเรจ็การศึกษา (คะแนนเตม็ ๕) 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา 

  ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๐  ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  โดยมีข้อมูล

ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  

๑. ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน  รวมทั้งแผนกลยุทธ์  และแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของสถาบันที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒ แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการ

ด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่สอดคล้องกบัปรัชญา  วิสยัทศัน์  และพันธกจิของสถาบัน 

 

 

ตวับ่งช้ีที๑่.๑.๓ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถาบนั(สมศ ๑๗) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซ่ึงเป็นผลลัพธจ์ากการด าเนินงานของสถาบันนั้น 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการก าหนดกลยุทธก์ารปฏบัิติงานที่สอดคล้องกบัจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา

โดยได้รับการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบัิติตามกลยุทธ์ที่ก  าหนดครบถ้วนสมบูรณ์  

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญ

ของสถานศึกษา ไม่ต ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๔. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาศึกษาและเกดิผลกระทบที่

เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก  าหนด 

และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

๒๒ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๔ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๕ ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นสถาบันอุดมศึกษา   

๒. แผนกลยุทธ ์แผนการปฏบัิติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ

จุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๓. รายงานผลการปฏบัิติงานประจ าปีที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงผลการด าเนินงาน

และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ก  าหนด หรือผลการ

ด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่

ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏบัิติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกยีรติ เป็นต้น  

หมายเหตุ 

๑. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันกไ็ด้ ทั้งน้ีต้องผ่านความ

เหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบันกไ็ด้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกบัสถาบัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการด าเนินงาน

ด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการผลการประเมินจะพิจารณา

ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกบัสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้วย 

  ส าหรบัวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  สมควรก าหนดใช้เอกลักษณ์ของสถาบันที่ก  าหนด

ไว้ คือ “สรา้งคนจากชุมชนเพือ่ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”  หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน

สขุภาพเพ่ือให้ปฏบัิติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสขุภาพสงักดักระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา 

ส่งเสริม และป้องกนัสขุภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ระบบบริการสุขภาพชุมชน  หมายถึง  การจัดบริการสขุภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งใน

สถานบริการสขุภาพทุกระดับปฐมภมูิ ทุติยภมูิ  ตติยภมูิ และ สถาบันการศึกษา ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  

 

 

 

๒๓ 
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องคป์ระกอบที ่๒  การผลิตบณัฑิต 

หลกัการ 

พันธกจิที่ส าคัญที่สดุของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก  าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังน้ันพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก  าหนด 

ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน

การสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือร่วมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการ

ผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) 

สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา  (ฉ) 

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ

นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเหน็สมควร  ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนด 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

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

อุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กระทรวงศึกษาธกิาร   

๙. แนวทางการปฏบัิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๐. เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

๒๔ 
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ตวับ่งช้ีที ่๒.๑ ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ. ๒.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกจิและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม 

มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวาง

ระบบและกลไกบริหารหลักสตูรอย่างมีประสทิธภิาพและมีการปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 

๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก  าหนด โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 

ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก  าหนดในภาคผนวก ก)  ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ

รับรองหลักสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา ๒๕๔๘  

KPI เหล่าน้ีจะปรากฏในหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๒)  

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ   ข้อ ๓ ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก  าหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้อง

ควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ของตัวบ่งช้ีที่ก  าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสตูร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔  กรณีหลักสูตรที่

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัว

บ่งช้ีในข้อ ๓ ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสตูร 
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เกณฑม์าตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 

๖. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพของหลักสตูร มากกว่า ร้อยละ ๓๐  ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 

ค๑ และ ค ๒) 

หมายเหตุ 

๑. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี

การศึกษาที่ท  าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ

ปริญญาโดยนับรวมหลักสตูรที่งดรับนักศึกษาแต่ไม่นับรวมหลักสตูรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

๒. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่(FTES)  ในปีการศึกษา  น้ันๆ และนับ

ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุง

หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด

หลักสตูรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือต่างชุดกไ็ด้ 

เกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค๑  ค๒ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการ 

๒   ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการ  

๓   ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป และ

ครบถ้วนตาม

เกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
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ตวับ่งช้ีที ่๒.๑.๑ คุณภาพการจดัการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช.) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพการพยาบาล และการ

ผดุงครรภ์  ต้องได้รับการรับรองหลักสตูรต่างๆ ส าหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร 

รวมทั้งหลักสตูรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบันการศึกษาที่จะ

ท าการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และสภาการพยาบาลยังมีบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบในการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท  าการสอนและฝึกอบรม  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ

ผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เกณฑก์ารประเมิน 

๑. อตัราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ ไม่เกนิ ๑ : ๖ (นิยาม นักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ให้

คิดเฉพาะในรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจ าอย่างน้อย ๓ ใน ๔ ของอาจารย์ทั้งหมดหรือคิดตามช่ัวโมงจริงที่

อาจารย์ประจ าสอน) 

๒. อัตราส่วนอาจารย์พยาบาล  หรือพยาบาลผู้สอนภาคปฏบัิติต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาค 

ปฏบัิติทางการพยาบาล ไม่เกนิ ๑ : ๘  

๓. สดัส่วนอาจารย์ประจ าต่ออาจารย์พิเศษภาคปฏบัิติ ไม่เกนิ ๓ : ๑ ในแต่ละรายวิชา 

๔. มีแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละช้ันปี  ตลอดหลักสตูร  ทุกหลักสตูร  ที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะ 

กรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

๕. อาจารย์พยาบาลมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่สภาการพยาบาลก าหนด 

๖. อาจารย์พยาบาลมีภาระงานสอนเฉล่ียต่อปีการศึกษาไม่เกนิ ๑๐ หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

๗. ผู้บริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทยีบเทา่หัวหน้าภาควิชาหรือเทยีบเทา่มีภาระงานสอนเฉล่ียต่อปีการศึกษา 

ไม่เกนิ ๖ หน่วยช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

๘. พยาบาลผู้สอนภาคปฏบัิติ  หรืออาจารย์พิเศษสอนภาคปฏบัิติมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑท์ี่สภาก าหนด 

๙. มีแผนการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายใน 

เดือนมกราคมของทุกปี 

๑๐ แผนการจัดการศึกษา  ประจ าปีการศึกษาของรายวิชาปฏบัิติ มี Block Rotation ที่ระบุช่ือแหล่งฝึก  

จ านวนนักศึกษา ช่ือนักศึกษา และช่ืออาจารย์พยาบาลที่สอนภาคปฏบัิติประจ าในแต่ละหอผู้ป่วยหรือชุมชนในปี

การศึกษาน้ัน ที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

๑๑ มีแหล่งฝึกปฏบัิติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยแหล่งฝึกปฏบัิติมีระบบประกนั/ควบคุมคุณภาพ 

ทางการพยาบาล รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏบัิติงาน 

เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ด าเนินการ ๖ ข้อ  ด าเนนิการ ๗ ข้อ ด าเนนิการ ๘ ข้อ  ด าเนนิการ ๙ ข้อ ด าเนนิการครบ ๑๑ ข้อ  
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ตวับ่งช้ีที ่ ๒.๒ อาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย

เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษาในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัพันธกจิหรือจุดเน้นของสถาบัน 

เกณฑก์ารประเมิน  สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้  

๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕  หรือ 

๒) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น

คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค๒ 

๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ เท่ากับร้อยละ๓๐ขึ้นไป 

หรือ 

๒) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา ที่ก  าหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ ๕ เทา่กบั ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐ 

                                            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

     คะแนนที่ได้   =    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๕ 

                                                  ร้อยละที่ให้คะแนนเตม็ ๕ 

หรือ 

๑.ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ

ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบดว้ย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

๒. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้ นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่

ค านวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนที่ได้=ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมา x ๕ 

  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่ก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 
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หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทยีบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธกิาร  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเรจ็การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น

ทั้งน้ีอาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในกรณีที่มี

อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกบัการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๒.๑ การพฒันาคณาจารย ์(สมศ. ๑๔) 

ชนดิของตวับ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณา

จากความส าเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  คุณภาพอาจารย์

พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑก์ารพจิารณา 

 ก าหนดค่าน า้หนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

 

วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 

 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน า้หนักของอาจารย์ประจ า 

 
 อาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 

 

 

๒๙ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เทา่กบั ๕ คะแนน  

ส าหรบัสถาบนัพระบรมราชชนกในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 

๓.๖ เทียบเท่ากับ ๕  คะแนน  โดยค านวณจาก คะแนนสูงสุดอิงตามกรอบที่ กพ. ก าหนดต าแหน่งให้กับ

วิทยาลัย ซ่ึงก าหนดให้อาจารย์ทุกคนเล่ือนต าแหน่งได้ถึงระดับช านาญการพิเศษ  และมีต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ 

เพียง ๑ ต าแหน่ง (ผู้อ านวยการวิทยาลัย) หารด้วยคะแนนสูงสุดอิงตามกรอบการก าหนดต าแหน่งของ

มหาวิทยาลัย(ศาสตราจารย์ปริญญาเอก)  คูณด้วย ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ที่ สมศ. ก าหนดไว้ ๕ คะแนน เขียน

เป็นสตูร ได้ดังน้ี       

 

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

  

   และด้วยยังไม่มีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกและยังไม่ได้ด ารงสถานะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้

การเทยีบเคียง  ดังน้ี 

  อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  เทยีบเทา่กบั   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ       เทยีบเทา่กบั   รองศาสตราจารย์ 

  อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งระดับผู้ทรงคุณวุฒิ            เทยีบเทา่กบั   ศาสตราจารย์ 

 

ขอ้มูลทีป่ระกอบการพจิารณา  

๑. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา    โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏบัิติงานจริง  

นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยน าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และค่า

น า้หนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์  

  ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารย์ประจ าทั้งหมดทั้งที่ปฏบัิติงานจริงและลา

ศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา  ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏ/ีภาคปฏบัิติในสาขา ไม่

น้อยกว่า ๓ ปี หลังส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันของสภา

การพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 
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ตวับ่งช้ีที ่๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ. ๒.๔) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทนัสมัย 

รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน 

นอกจากน้ันยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกบัพันธกจิและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก  าหนด 

๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบัิติ 

๖. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

หมายเหตุ 

  หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ เช่น ผลการประเมินหรือผลการส ารวจความพึง

พอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือ

หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่เช่ือมโยงให้เหน็การท างานได้ดีข้ึน 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๓ หรือ ๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ หรือ ๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

๓๑ 
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ตวับ่งช้ีที ่๒.๕ หอ้งสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้(สกอ. ๒.๕) 

ชนดิของตวับ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง

ครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้ อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาห้องสมุด  แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น 

นอกจากน้ัน ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น 

สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร 

เป็นต้น 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอตัราไม่สงูกว่า ๘  FTES ต่อเคร่ือง 

๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏบัิติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ 

๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกฬีา 

๕. มีระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ืองประปา 

ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 

โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕   

๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ 

๑. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ ให้นับรวม notebook และ mobile service ต่างๆของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช้ wifi กบัสถาบันด้วย 

๒. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน  โดยไม่ต้องเทยีบเป็น 

FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

๓๒ 
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ตวับ่งช้ีที ่๒.๖ ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ. ๒.๖) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก  าหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการ

จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น  โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชน

ภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซ่ึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก

ต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ  

รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏบัิติการ จัดท าโครงการ 

มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet)  และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์

ที่เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสตูร 

๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามที่ก  าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัิติทั้งใน

และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสตูร 

๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน

เตม็ ๕ 

  กลุ่มตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ควรใช้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน หรือค านวณจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นที่ยอมรับทางสถิติ   

  ผลการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้ใช้ค่าเฉล่ียของผู้สอนในวิชาน้ันๆหรือมีการสอน

วิชาน้ีหลายกลุ่ม ให้ใช้ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มในการประเมินความพึงพอใจ  หากเกินกว่า  ๓.๕๑ ถือว่าผ่านเกณฑ์

ข้อน้ีในรายวิชานั้นๆ 

๗. มีการพัฒนา  หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน   หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก

รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

 

๓๓ 
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หมายเหตุ 

๑. มหาวิทยาลัย หรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือใน

ห้องปฏบัิติการ เช่น การฝึกงาน สหกจิศึกษา การค้นคว้าอสิระวิชาโครงงานสารนิพนธแ์ละวิทยานิพนธเ์ป็นต้น๒.

  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑข้์อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้

พัฒนา ขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาวิธกีารสอน 

   กรณีหลักสตูรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)ต้องมีการจัดท า

รายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่ ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอน (สบช) 

ชนดิของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้ ต้องด าเนินการจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรียนดังน้ัน

สถาบันจึงควรจัดท ากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาให้มีคุณภาพ และมีประสทิธผิลที่สอดคล้องกบั

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

เกณฑม์าตรฐาน 

๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือแหล่งฝึก

หรือตามที่แสดงไว้ใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการส ารวจความเหน็

ผู้ใช้บัณฑติ ฯ 

๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ)  

๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง วัตถุประสงค์

กจิกรรมการสอน การวัดและประเมินผล   

๔) ทุกรายวิชามีผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  

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

การสอน   

๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในทุกรายวิชา 

๓๔ 
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๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง  ความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก

ของข้อสอบทั้งรายข้อค าถามและรายตัวเลือก    

๘) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา  กบัการวิจัย หรือการบริการวิชาการ  หรือการท านุบ ารุง  ศิลปะ 

วัฒนธรรม หรือการจัดการความรู้  หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ ๑๐  ของรายวิชาชีพ(ในกรณีที่มี

การบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้นับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)   

๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการด าเนินงานการสอน  และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน        ทุก

รายวิชาในภาพรวม 

เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ  

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๗ ข้อ  

มีการด าเนินการ 

๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

ครบทุกข้อ  

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗ ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.๒.๗) 

ชนดิของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี คุณลักษณะของบัณฑิต  หมายถึง  คุณสมบั ติที่ พึ งประสงค์ ซ่ึ ง ผู้ส า เร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย  ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ

แต่ละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติมี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตาม

ลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้   และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติม

จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่ รู้    ใฝ่ เ รียน การก้าวทันวิทยาการ   

ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏบัิติงานจริง   ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น า

ทางความคิด   โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการน าเสนอผลงาน 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 

๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก

หลักสตูรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสตูร 

  เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ฯ ข้อน้ี คือ เอกสารการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน ๆ ในทุกรอบตามแผนในแต่ละ

หลักสตูร เช่น หลักสตูรปรับปรุงปี ๒๕๕๓ เมื่อมีการประเมินคุณภาพในรอบปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เอกสารยังคง

เป็นเอกสารการส ารวจฯ เพ่ือการปรับปรุงหลักสตูรเมื่อรอบปีปรับปรุง ๒๕๕๓ จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร

น้ัน ๆ ในรอบถัดไป 

๓๕ 
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๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑติ 

๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑติ 

๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ  หรือนานาชาติ 

๕. มีกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑก์ารประเมิน  

เกณฑท์ัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ    

๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗.๑ บณัฑิตปริญญาตรี/ผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

     (สมศ. ๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 

และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับ

จากวันที่ส าเรจ็การศึกษา เม่ือเทยีบกบับัณฑติ/ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษาน้ัน  

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสจุริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือ

เล้ียงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค

นอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังส าเรจ็การศึกษาเทา่น้ัน   

 

วิธีการค านวณ 

 
จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี 

x  ๑๐๐ 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 

๓๖ 
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หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  หรือ

ได้รับทุนการศึกษาต้ังแต่แรกเข้าที่มีข้อสญัญาผูกพันให้กลับไปปฏบัิติงานชดใช้ทุนเม่ือส าเรจ็การศึกษาแล้ว และ

ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ได้รับเกณฑท์หาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ   ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เทา่กบั ๕ คะแนน 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ  อย่างน้อยร้อยละ 

๗๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของ

บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา ให้มีการติดตามซ า้และรายงานผลที่ติดตามซ า้เปรียบเทยีบกับผลที่เกบ็ได้ในคร้ังแรก โดย

ผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

๑. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 

๒. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

๓. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท า 

๔. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาประกอบอาชีพอสิระ 

๕. จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

๖. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 

๗. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗.๒  คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

       ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ. ๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. 

หรือThai Qualifications Framework for Higher Education)หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 

๕) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพ

ที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกบัคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม 

หรือสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 

 

๓๗ 
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กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน ต้องท า

การประเมินครบทุกด้าน  ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ไว้ ๖ ด้าน  ดังน้ี 

๑. คุณธรรม จริยธรรม  

๒. ความรู้  

๓. ทกัษะทางปัญญา  

๔. ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๖. ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 

วิธีการค านวณ  

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ  

 
จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินผู้ส าเรจ็การศึกษา/บัณฑติ (คะแนนเตม็ ๕) 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

  ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละระดับ  โดยมีข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ดังต่อไปนี้  

๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง  โดยใช้แบบสอบถามที่ก  าหนดโดย สมศ. หรือรวบรวม

ข้อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย 

๒. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑติจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑติ หรือสถาบันที่รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 

๓. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 

 

 

 

 

๓๘ 
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ตวับ่งช้ีที ่ ๒.๗.๓   ผูส้ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (สมศ. ๓) 

ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ ์  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน    

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดให้ร้อยละ  ๙๕  เทา่กบัคะแนนเตม็  ๕ 

 

สูตรการค านวณ 

 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา/บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด  X   ๑๐๐ 

    จ านวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๒.๗.๔      ผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่ามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี (สมศ. ๔) 

ชนดิของตวับ่งช้ี    ผลลัพธ ์  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน    

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดให้ร้อยละ ๑๐๐  เทา่กบัคะแนนเตม็  ๕ 

 

สูตรการค านวณ 

 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี X  ๑๐๐ 

      จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษาเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 
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ตวับ่งช้ีที ่๒.๘  ระดบัความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ดัใหก้บันกัศึกษา 

     (สกอ. ๒.๘) 

ชนดิของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ

ความส าเรจ็ของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กบันักศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ 

ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๓. มีโครงการ หรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก  าหนดในข้อ  ๑ โดยระบุตัว

บ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเรจ็ที่ชัดเจน 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่

ก  าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งช้ี 

๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ 

๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม  หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมี

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งข้ันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา

จากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ ๓ สถาบันขึ้นไป) 

๒. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทยีบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ

จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กร

กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒  ข้อ 

มีการด าเนินการ    

๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

๔๐ 
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องคป์ระกอบที ่๓  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

หลกัการ 

  การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษา

เป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซ่ึงสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้อง

กับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (๒) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่

ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซ่ึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมทั้งทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น 

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

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

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

อุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๗. มาตรฐานกจิการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 
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ตวับ่งช้ีที ่๓.๑  ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ชนดิของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน 

โดยเฉพาะในกจิกรรมต่อไปนี้  (๑) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้

ชีวิต (๒) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา  แหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหว

ในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าและ (๓) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

๓. มีการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

๕. มีการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑–๓ ทุกข้อไม่ต ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 

๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 

หมายเหตุ 

      ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ ๔ และ ข้อ ๕ โดยอนุโลม 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๒ 
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ตวับ่งช้ีที ่ ๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

ชนดิของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร

นักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์  ร่างกาย และคุณธรรม

จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม  จริยธรรม (๒) 

ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

เกณฑม์าตรฐาน 

๑. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (ต้องมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด Learning 

outcome ตาม TQF  อตัลกัษณ ์และ เอกลกัษณ)์ 

๒. มีกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจัดกจิกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา

อย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก

กจิกรรมต่อไปนี้  

  - กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

  - กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสขุภาพ 

  - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

  - กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

  - กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม

ร่วมกนั 

๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เป็นการประเมิน

ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผนการจดักิจกรรมไม่ใช่ประเมินผลการจดักิจกรรมหรือโครงการ) 

๖. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  

๓ - ๔  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

 

 

๔๓ 
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องคป์ระกอบที ่๔  การวิจยั 

หลกัการ 

  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง อาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดล้อม และความ

พร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรกต็าม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพันธกจิ

สถาบัน ดังน้ันจึงต้องมีระบบ และกลไกควบคุม ให้สามารถด าเนินการในพันธกจิด้านน้ีอย่างมีประสิทธภิาพและ

คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกดิประโยชน์  การวิจัย

จะประสบความส าเรจ็และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓  ประการ คือ ๑) สถาบันต้องมี

แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) 

คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแขง็ โดยบูรณาการงานวิจัยกบัการจัดการเรียนการสอน และพันธกจิ

ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่

อย่างกว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง   เช่น 

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

อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ. ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๖. แนวทางปฏบัิติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๑ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๔.๑  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ.๔.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน

ที่ก  าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

๔๔ 
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เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป 

๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน 

และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการสอน 

๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเดน็

ต่อไปนี้  

 - ห้องปฏบัิติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการวิจัย 

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเดน็ 

๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

 

เกณฑม์าตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม 

๘. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา

ของสงัคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด (เฉพาะกลุ่ม 

ข และ ค ๒) 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการ

ด าเนินการ 

๑ ข้อ 

ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓ ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการ  

๔ หรือ ๕  ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการ 

๖  ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนินการครบ ๗ 

ข้อตามเกณฑท์ั่วไปและ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 

 

 

 

๔๕ 
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ตวับ่งช้ีที ่๔.๒   ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ.๔.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 

นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง

เหมาะสมกบัผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้

เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๓. มีการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ ๒  สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ

ด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

เกณฑก์ารประเมิน : 

เกณฑท์ัว่ไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖ 
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ตวับ่งช้ีที ่๔.๒.๑  งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคที์ไ่ดร้บัการตีพมิพห์รือเผยแพร่ (สมศ. ๕) 

ชนดิของตวับ่งช้ี ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จน้ัน  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทยีบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงาน

สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบัจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

เกณฑก์ารประเมิน  ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่าน ้ าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

๐.๒๕ มกีารตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

๐.๕๐ มกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 

หรือ Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ 

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 

หรือ Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

 

วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน า้หนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x ๑๐๐ 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด 

 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละเท่ากบั ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ   ๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๒๐ 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐ 

 

หมายเหตุ   การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์(full 

paper)  และได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออเิลกทรอนิกสก์ไ็ด้ 

๔๗ 
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ตวับ่งช้ีที ่๔.๒.๒ งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคที์น่ าไปใชป้ระโยชน(์สมศ. ๖) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การวิจัยเป็นพันธกจิหน่ึงที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จน้ัน  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

และมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การเผยแพร่อย่าง

กว้างขวางจากการที่ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่

ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

วิธีการค านวณ  

 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x ๑๐๐ 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๒๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุ่มสาขาวชิา 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑. จ านวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อพร้อม

ช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่น าไปใช้

ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุ

รายละเอยีดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

  ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรือ งาน

สร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

  ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผลมาจาก

งานวิจัยนโยบายไปใช้ 

  ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา

สาธารณะไปใช้ 

๒. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลา

ศึกษาต่อ  

 

 

 

๔๘ 
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ตวับ่งช้ีที ่๔.๒.๓ ผลงานวิชาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพ(สมศ. ๗) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ผลงานวิชาการที่ มี คุณภาพสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ วิจัยการปฏบัิติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา  และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่าน ้ าหนกั ระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ 

๐.๒๕ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

๐.๕๐ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

๐.๗๕ ต าราหรือหนังสอืที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๐๐ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน

ตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

วิธีการค านวณ  

 

 ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x ๑๐๐ 

 อาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด  

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๑๐ เท่ากบั ๕ คะแนน ทกุกลุ่มสาขาวชิา 

 

ขอ้มูลทีต่อ้งการ  

๑. จ านวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า โดย

นับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสรจ็ ปีที่

ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้  ช่ือหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน า้หนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน 

๒. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  

 

 
 

๔๙ 
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ตวับ่งช้ีที ่ ๔.๓   เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

      ประจ า (สกอ. ๔.๓) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ปัจจัยส าคัญที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน   นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจาก

แหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน

กลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑก์ารประเมิน :  

  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค๒ จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

  ๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก  าหนดให้เป็นคะแนน

เตม็ ๕ เทา่กบั ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

  ๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก  าหนดให้เป็นคะแนน

เตม็ ๕ เทา่กบั ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

  ๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก  าหนดให้เป็นคะแนน

เตม็ ๕ เทา่กบั ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =        

 

 

 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทยีบกบัคะแนนเตม็ ๕ 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

 

จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัฯจำกภำยในและภำยนอก 

จ ำนวนอำจำยยปรยะจ ำและนกัวจิยัรยะจ ำ 

 

จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัฯจำกภำยในและภำยนอก         x ๕ 

     จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิยัฯที่ก  ำหนดใหเ้ร็นคะแนนเตม็ ๕ 

 

๕๐ 
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สรุปคะแนนทีไ่ดใ้นระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

๑. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของค์ะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

๒. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของค์ะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 

๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏบัิติงานจริงไม่นับรวม 

ผู้ลาศึกษาต่อ 

๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณน้ันๆ ไม่ใช่

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย  ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนจ านวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มี

หลักฐานให้แบ่งเงินตามสดัส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย

อาจารย์หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคคลสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น

ผู้ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 
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องคป์ระกอบที ่๕  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

หลกัการ 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ 

การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ

ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง

ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือ

เพ่ือช้ีแนะสงัคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณา

การเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง

เครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ

ให้บริการทางวิชาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๑   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ. ๕.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน

พึงก าหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็น

กลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจัย 

๕๒ 
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๔. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

หมายเหตุ เกณฑม์าตรฐานข้อที่ ๔ ต้องมีการประเมินความส าเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑข้์อ ๒ และ ๓ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๑.๑  ผลการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน 

      การสอนหรือการวิจยั (สมศ. ๘) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซ่ึงอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของ

ชุมชนหรือสงัคม เป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือ

การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแขง็ประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี

ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย อาท ิบทความ ต ารา หนังสอื รายวิชาหรือหลักสตูร เป็นต้น 

 

วิธีการค านวณ 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยx ๑๐๐ 

                       จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดร้อยละ ๓๐ เทา่กบั ๕ คะแนน   

ขอ้มูลทีต่อ้งการ  

๑. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนา

เป็นหนังสอื ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสรจ็สิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการวิชาการที่

เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการ

เรียนการสอน หรือเฉพาะกบังานวิจัย หรือจะบูรณาการกบัทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยกไ็ด้ 

๓. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับคระ

และระดับสถาบัน 

 

๕๓ 
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ตวับ่งช้ีที ่๕.๒   กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนต่์อสงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ

ต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ

และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการ (๒) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ

และการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ

ก าหนดทศิทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสงัคม 

๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตวับ่งช้ีที ่๕.๒.๑   ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก(สมศ. ๙) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการและผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน หมายถึง โครงการที่

สถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. ชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

๔. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

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. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน

หรือองค์กร 

๑. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ 

ความเข้มแขง็และคุณค่าของต่อสงัคม  ชุมชน หรือองค์กร 

๒. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่  ๒ ปีขึ้นไป 

๓. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 

๔. “เข้มแขง็” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

หมายเหตุ  ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  สามารถใช้โครงการ/

กจิกรรมใหม่ที่ปรากฏในแผนระยะยาว  โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันเป็นโครงการ/กจิกรรมที่ต่อเน่ืองใน

อนาคตและจะยั่งยืนเข้มแขง็สามารถพ่ืงพาตนเองได้โดยสมศ.จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 

 

๕๕ 
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ตวับ่งช้ีที ่๕.๒.๒  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคม ในประเด็นภายในสถาบนั 

     (สมศ.๑๘.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการและผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ เร่ือง จากประเดน็ช้ีน า หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้าน

ต่างๆ อาท ิ การส่งเสริมและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนา เทดิทูน

พระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 

เศรษฐกจิ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสนัติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น (ทั้งน้ีประเดน็เร่ืองที่ช้ีน าหรือแก้ปัญหาสงัคมที่

สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน) 

ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

๔. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

-  ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๔ - ๕ ข้อ 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  โดยมี

บทบาทในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเร็จ

ของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเหน็ชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาท

ในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ

ด าเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

 

๕๖ 
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หมายเหตุ 

๑. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของสถาบันกไ็ด้ ทั้งน้ีต้อง

ผ่านความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบันกไ็ด้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกบัสถาบัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการด าเนินงาน

ด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเดน็เดียวกบัสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเดน็ที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้วย 

 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๕.๒.๓  ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นภายนอกสถาบนั 

     (สมศ.๑๘.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการและผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ เร่ือง จากประเดน็ช้ีน า หรือแก้ปัญหาสงัคมในด้าน

ต่างๆ อาท ิ การส่งเสริมและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนา เทดิทูน

พระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 

เศรษฐกจิ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสนัติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น (ทั้งน้ีประเดน็เร่ืองที่ช้ีน าหรือแก้ปัญหาสงัคมที่

สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน) 

ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

๔. มีผลกระทบที่เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

-  ปฏบัิติได้  

๑ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๒ ข้อ 

ปฏบัิติได้  

๓ ข้อ 

 ปฏบัิติได้  

๔ - ๕ ข้อ 

 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา  

๑.  โครงการหรือกจิกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์  และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน   โดยม ี

บทบาทในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเร็จ

ของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเหน็ชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาท

ในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ

ด าเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ 

๑. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของสถาบันกไ็ด้ ทั้งน้ีต้อง

ผ่านความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัสถาบันกไ็ด้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกบัสถาบัน จะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการด าเนินงาน

ด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเดน็เดียวกบัสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเดน็ที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้วย 
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องคป์ระกอบที ่๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

หลกัการ  

  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาดังน้ัน  

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดย

อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธ

กจิอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภมิูปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

ตวับ่งช้ีที ่๖.๑   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. ๖.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนและกจิกรรมนักศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

๓. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

๔. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

ด าเนินการ ๑ ข้อ ด าเนินการ ๒ ข้อ ด าเนินการ ๓ ข้อ ด าเนินการ ๔ ข้อ ด าเนินการ ๕-๖ ข้อ 

 

๕๙ 
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ตวับ่งช้ีที ่๖.๑.๑  การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม(สมศ. ๑๐) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ

สังคม  เป็นพันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 

เพ่ือให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรทธา และเป็นที่

ยอมรับของสังคม  การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเน่ืองที่ม่ันคงและ

ย่ังยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 

ประเด็นการพจิารณา  

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 

๔. เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

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 พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือ

กจิกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความส าเรจ็ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกจิกรรม (ประดยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลของการสรุปผลส าเรจ็ เช่น ขั้นตอนและช่วง

ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น  

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่

เป็นที่ยอมรับ 
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ตวับ่งช้ีที ่๖.๑.๒  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. ๑๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ

สังคม  โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัติ  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนใน

การพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ

รักษาและสร้างให้ตนเองและสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสนุทรีย์ที่มีรสนิยม 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

๒. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสขุลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสนุทรีย์  
๓. ปรับแต่งและรักษาภมูิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

๔. การจัดให้มีพ้ืนที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม ่าเสมอ  
๕. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไม่ต ่ากว่า 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. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่

สถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก  าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จอย่างเป็น

รูปธรรม สามารถประเมินได้  

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกจิรรมที่พัฒนาสนุทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม   

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลของการสรุปผลส าเรจ็ เช่น ข้ันตอนและ

ช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล  การสุ่มตัวอย่าง  แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์

ผล 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  สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม  

ไม่สิ้นเปลือง  และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

๖๑ 
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องคป์ระกอบที ่๗  การบริหารและการจดัการ 

หลกัการ 

  สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกบัการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 

เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากร

ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธผิลตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามค ารับรองการปฏบัิติราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๖. เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 

๗. เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คู่มือและแนวปฏบัิติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ตวับ่งช้ีที ่๗.๑  ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ. ๗.๑) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันน้ัน ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล 

รับผิดชอบต่อสงัคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี

ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่

ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเรว็ 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. สภาสถาบันปฏบัิติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด

ล่วงหน้า 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏบัิติงานและพัฒนาสถาบัน 

๓. ผู้บริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ

ผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสนิใจแก่บุคลากร

ตามความเหมาะสม 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน

เตม็ตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ 

  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ ๖ น้ัน  ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ  ตามนิยามศัพทท์ี่ระบุไว้  ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
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ตวับ่งช้ีที ่๗.๑.๑  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ. ๑๓) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการประเมิน

คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเตม็ ๕) 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา 

๑.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษา  

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมี

เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทกึการประชุมที่แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารสถาบันได้ก าหนดให้มีกระบวนการ

ที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกดิการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบใน

ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตาม

ภารกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงนโยบายของสถาบันที่ก  าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดย

คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังและมีการด าเนินงานตามระบบน้ัน 

๕. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่ เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษา 

หมายเหตุ ระดับสถาบัน  ผู้บริหาร หมายถึง อธกิารบดี  

   ระดับคณะ    ผู้บริหาร หมายถึง คณบดีหรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการ

จัดการเรียนการสอน 
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ตวับ่งช้ีที ่๗.๒   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. ๗.๒) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้

ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏบัิติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน

จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน

สถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเกบ็ความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการ

แลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 

การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีการก าหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง

น้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน

ตามประเดน็ความรู้ที่ก  าหนดในข้อ ๑ 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) เพ่ือค้นหา

แนวปฏบัิติที่ดีตามประเดน็ความรู้ที่ก  าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก  าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที่ก  าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) ที่เป็นแนว

ปฏบัิติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏบัิติงานจริง 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตวับ่งช้ีที ่๗.๓   ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุก

ระดับ เพ่ือการปฏบัิติงานตามภารกจิทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน 

ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน

จากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกจิของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก  าหนด 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตวับ่งช้ีที ่๗.๔   ระบบบริหารความเสีย่ง (สกอ ๗.๔) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กจิกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 

เช่น ช่ือเสยีง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ

ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ

และควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด 

เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่า

ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือการ

บรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธเ์ป็นส าคัญ 

เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 

จากตัวอย่างต่อไปนี้  

 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธข์องสถาบัน 

 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ 

๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปี

ละ ๑ คร้ัง 

๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

รอบปีถัดไป 

หมายเหตุ 

  คะแนนการประเมินจะเทา่กบั ๐ หากพบว่าเกดิเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน 

ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อ

ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับ

ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ไม่มีประสทิธภิาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

๖๗ 
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ตวัอย่างความเสีย่งรา้ยแรงทีใ่หผ้ลประเมินเป็นศูนย ์(๐) คะแนน เช่น 

๑. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในสถาบัน 

ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่าวได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ

ความเสื่ยงหรือไม่พบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ 

นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว

ปรากฎให้เหน็ตามสื่อต่าง เช่น หนังสอืพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ

นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

  

**หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูยย์ (๐) แล้ว สถาบันกจ็ะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ 

(๐) ด้วยเช่นกนั หากเหน็ไปตามเง่ือนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เขา้ข่ายทีท่ าใหผ้ลการประเมินไดค้ะแนนเป็นศูนย ์(๐) ได้แก่ 

๑. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบ

ส าหรับความเสี่ยงที่ท  าให้เกดิเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

๒. เป็นเหตุสดุวิสยั อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกนั) ของสถาบัน 

๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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องคป์ระกอบที ่๘   การเงินและงบประมาณ 

หลกัการ 

  การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ

สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทาง

วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าความเข้าใจกับ

การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่าย

ที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ 

(ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเรว็ในการเบิกจ่าย ร้อยละของ

งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏบัิติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิง

การบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เมด็เงินอย่างคุ้มค่า มี

ประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. แผนปฏบัิติงานประจ าปีของสถาบัน 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕. มาตรฐานแผนการปฏบัิติราชการของส านักงบประมาณ 

๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

ชนดิของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง

มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์

ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง

เป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง

รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันได้ 

 

๖๙ 
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เกณฑม์าตรฐาน : 

๑. มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องสถาบัน 

๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกบัแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกจิและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 

๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 

๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท์ี่สถาบันก าหนด 

๗. ผู้บริหารระดับสงูมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

หมายเหตุ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธข์องสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป

กบัแผนกลยุทธข์องสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม

กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการ

เงินทุนในระยะยาวเทา่กบัเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะก าหนดให้เหน็

อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม

การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือศษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต

บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒  หรือ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔  หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
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องคป์ระกอบที ่๙   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

หลกัการ 

  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบ

ที่เกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง 

และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 

มาตรฐานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

เลขาธกิารสภาการศึกษา 

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

อุดมศึกษา 

๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘. เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

 

ตวับ่งช้ีที ่๙.๑   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก  าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงสถาบันต้องสร้าง

ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่

เป็นแบบอย่างที่ดี 
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การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เหน็ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

เกณฑม์าตรฐานทัว่ไป : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ และด าเนินการตามระบบที่ก  าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหารสงูสดุของสถาบัน 

๓. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลักษณ์ของสถาบัน 

๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การควบคุม ติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

สถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ ๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไป

ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธทุ์กตัวบ่งช้ี 

  การประเมินตามเกณฑฯ์ ข้อน้ี ต้องไปพิจารณาการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์

ทุกตัวบ่งช้ี ตามร่องรอยหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๗  คือ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร

และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  จึงจะได้คะแนน 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกจิของสถาบัน 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกจิกรรมร่วมกนั 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒  หรือ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔  หรือ ๕  หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๙ ข้อ 
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ตวับ่งช้ีที ่๙.๑.๑  ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรบัรองโดยตน้สงักดั (สมศ ๑๕) 

ชนดิของตวับ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์ และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ระบุไว้ว่า “...ใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษานัน้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ในทกุสามปี และแจง้ผลใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผล

การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งน้ีสถานศึกษาจะด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสงักดัก าหนด  โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นด้าน

ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสงักดัน้ี จะเป็นคะแนนที่สามารถ

สะท้อนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังน้ันในการ

ประเมินตัวบ่งช้ีน้ีจะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสงักดั โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 

วิธีการค านวณ 

  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกดั 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา 

  คะแนนประเมินระบบประกนัคุรภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสงักดั 

หมายเหตุ 

๑. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด

ก าหนด 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 

กรณีของการประเมินระดบัคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่ก  าหนดใน

ระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีน้ันมาใช้แทน 
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ค าช้ีแจงในการน าตวับ่งช้ีไปใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั จะต้องใช้ตัวบ่งช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมิน 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา หรือหน่วยงานเทยีบเท่าและหน่วยงานที่มีการเรียน

การสอนให้พิจารณาตัวบ่งช้ีที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับ

ข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานให้สอดคล้องกบัระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑ 

การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าหลักสตูรและผู้บริหาร

หลักสตูร เป็นต้น 

๓) การประเมินทุกตวับ่งช้ี  เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ และ ตัว

บ่งช้ีที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณกไ็ด้  ในกรณีเช่นน้ันจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้อง

ประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 

ส าหรับตัวบ่งช้ีของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

๔) อาจารยป์ระจ า  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสญัญาจ้างกบัสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 

ปีการศึกษา ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 นกัวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี

การศึกษา 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 

 

นยิามศพัทที์ใ่ชใ้นตวับ่งช้ี 

กระบวนการเรียนรูที้่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็น

กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ

ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงสิ่ งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด

กจิกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นอกจากน้ีต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเน้ือหาของวิชาน้ันๆ 

  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงมุ่งพัฒนาความรู้ 

และทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะสงัคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 

๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

๒) การเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

๓) การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism) 

๔) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 

๗๕ 
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๕) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)   

๖) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)   

๗) การเรียนรู้ที่ใช้วิธสีรางผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)   

การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่ส าคัญของสถาบัน

(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

(alignment) ซ่ึงการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ  มีความ

เช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในทีป่ระชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม(Proceedings) โดย

มีกองบรรณาธกิารจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก   หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง

น้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย  

ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก

ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากต่างประเทศ 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่ สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

การใหอ้ านาจในการตดัสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏบัิติแก่

ผู้ปฏบัิติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบังาน เพ่ือให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา

ความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ

ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพใ์นระดบัชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่

ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติรวมทั้งการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

๗๖ 
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งานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 

Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus 

หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

งานสรา้งสรรค ์หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกบักลุ่มวิชาทางศิลปะ

ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทศันศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ

วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification Eduction) 

ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนว

ทางการทดลอง เพ่ือให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็น

ต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงาน

ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  หรือ  ผลงานวิชาการ 

(ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

งานสรา้งสรรคที์่เผยแพร่ในระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ 

ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีการจัดการการน าเสนอใน

ระดับชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่

เกี่ยวข้องและมีช่ือเสยีงในระดับประเทศ 

งานสรา้งสรรคที์่เผยแพร่ระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆอาทิผลงานศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอใน

ระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธกีารที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม

ที่เกี่ยวข้องและมีช่ือเสยีงในระดับนานาชาติ 

แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ  หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดงซ่ึง

เป็นการน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้  

๑. ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา 

๒. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการ

บริหารจัดการหอศิลป์ เพ่ือดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

๓. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการ

ความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 
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๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกล่ันกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองค์ประกอบของ

คณะกรรมการที่สอดคล้องกบัเกณฑก์ารประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่

ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 

๕. ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์ จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จัด

แสดงต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการด าเนินการอย่างเป็น

ระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพ้ืนบ้าน ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์

นอกสถานที่ (Street Performance) เป็นต้น 

งานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคที์่น ามาใชป้ระโยชน ์หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น ามาใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา

ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่าง

ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกดิประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้

ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น

รูปธรรม มีดังน้ี  

๑. การใชป้ระโยชนใ์นเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆทที า

ให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้ น ได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น   

๒. การใชป้ระโยชนใ์นเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูล

การประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เป็นต้น 

๓. การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย  ์เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ

ผลิตภัณฑซ่ึ์งก่อให้เกดิรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิต เป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชนท์างอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด

สนุทรียภาพ สร้างความสขุ เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการรบัรองการน างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคม์าใชป้ระโยชน ์หมายถึง หน่วยงานหรือ

องค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิด

ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป

ใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิชาการทีไ่ดร้บัรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสอื ที่ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง

และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือ

เทยีบเทา่ 
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  ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ 

(Books) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกล่ันกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

  บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง 

แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพ่ือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน 

  ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของ

รายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรกไ็ด้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และ

สะท้อนให้เหน็ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

  หนงัสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดย

ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง 

ทั้งน้ีจะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคงและให้ทศันะของผู้เขียนที่

สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวเน่ือง 

จรรยาบรรณนกัวิจยั
 

 หมายถึง หลักเกณฑค์วรประพฤติปฏบัิติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษา ค้นคว้าให้

เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกยีรติภมิูของนักวิจัย ดังน้ี 

๑) นักวิจัยต้องซ่ือสตัย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

๒) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท  าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ

หน่วยงานที่ตนสงักดั 

๓) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท  าวิจัย 

๔) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

๕) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสทิธขิองมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

๖) นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 

๗) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผู้อื่น 

๙) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณ

ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดม่ันในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ๒) 

ซ่ือสตัย์สจุริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏบัิติหน้าที่โดย

ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองค์ลองธรรมต่อ

นักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่อ
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วิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  ๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๕) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  

๖) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ

ผู้รับบริการ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ๑๐) จรรยาบรรณต่อสงัคม 

นกัวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี

การศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ตามเกณฑจ์ านวนหน่วยกติมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 

  ระบบทวิภาค- ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกติต่อปีการศึกษา 

(๑๘ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 

         -ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ งโครงการปกติและโครงกา รภาคพิเศษ :  

ลงทะเบียน  ๒๔  หน่วยกติ ต่อปีการศึกษา (๑๒ หน่วยกติต่อภาคการศึกษาปกติ) 

  ระบบไตรภาค -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หน่วยกติต่อปีการศึกษา 

(๑๕ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 

        -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกติต่อปีการศึกษา 

(๑๐ หน่วยกติต่อภาคการศึกษา)  

 

  

ขั้นตอนการค านวณค่า  FTES มีดงันี้  

๑) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงกค็ือ  ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสรจ็ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสตูรการค านวณ ดังน้ี 

SCH =   ∑ nici 

เมื่อ ni   =    จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ I      Ci =     จ านวนหน่วยกติของวิชาที่ i 

๒) ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังน้ี 

 FTES =                         SCH 

                        จ านวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 

นกัศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ

ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นกัศึกษาภาคพเิศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้นับว่า

การสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์

เป็นการพิเศษ 

๘๐ 
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แนวปฏิบติัทีด่ี หมายถึง   วิธปีฏบัิติ หรือขั้นตอนการปฏบัิติที่ท  าให้องค์การประสบความส าเรจ็ หรือสู่ความเป็น

เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความส าเรจ็ปรากฏชัดเจน  โดยมี

การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ่มคนต่างๆที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก

การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา  

ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงานคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  คณะกรรมการ

ก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลกฎ 

ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสยีภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน

วิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ ์หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่ก  าหนดทศิทางการพัฒนา

ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงค วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัว

บ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม

กลยุทธ ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธม์าจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏบัิติการประจ าปี 

แผนปฏิบติัการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ของโครงการ

หรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ าโครงการ 

งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอยีดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏบัิติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไร้บ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่

ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสห์รือโดยวิธกีารอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ

ข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสมัพันธเ์ช่ือมโยงกนั 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท  าให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 

หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท  าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์

เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการท างานของ

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งน้ีเพ่ือ

ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกนัออกไป 

๘๑ 
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วารสารระดบัชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือวารสารวิชาการ 

ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดบันานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web 

of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 

Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์น้ัน ๆ หรือ

วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และ

มีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทยีบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลกัธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน

ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่

ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

เท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึง

ประพฤติปฏบัิติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก  เป็นต้น 

  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้

ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังน้ี 

๑) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏบัิติงานในระดับช้ันน าของประเทศ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข

ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ

ปฏบัิติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 

๒) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ

กระบวนการปฏบัิติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร

ทั้งด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏบัิติราชการ

ตามภารกจิเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 

๓) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลกัภาระรบัผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และผลงานต่อ

เป้าหมายที่ก  าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ

แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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๕) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการ

ด าเนินกจิกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเดน็ที่ส าคัญที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน

ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๗) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ

จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)  และภาคประชาชน

ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘) หลกันิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ

ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบัิติ และค านึงถึงสทิธเิสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏบัิติและได้รับบริการอย่างเท่าเทยีมกัน โดยไม่มีการ

แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

๑๐) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกดิจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเหน็จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย

ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเดน็ที่ส าคัญ โดย

ฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเหน็พ้องโดยเอกฉันท ์

หลกัสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรอง

จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก  าหนดตามกฎหมาย 

อาจารยป์ระจ า  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา 

ซ่ึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

ตวับ่งช้ีพื้ นฐาน หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถาศึกษา โดยก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ

ประเมินบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษา ต้องมีและปฏิบัติได้ ซ่ึงสามารถช้ีผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ดี และมีความ

เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีที่พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย ๑๕ 

ตัวบ่งช้ี ทั้งตัวบ่งช้ีที่ ๑ ถึง ๑๑ เป็นตัวบ่งช้ีตามพันธจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา  

๘๓ 
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ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงความส าเรจ็ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา

โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันและต้นสงักัด ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีที่ ๑๖ และ ๑๗  

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด

แนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกนัช้ีแนะ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสงัคมตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลา

และปัญหาสงัคมที่เปล่ียนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสงัคมและแก้ปัญหาสงัคมของสถาบันอุดมศึกษา

ในการช้ีน าเร่ืองต่างๆ  เช่น การส่งเสริมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ความรักชาติ การบ ารุงศาสนา

และเทดิทูนพระมหากษัตริย์  สุขภาพ   ค่านิยมและ จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  

นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดล้อม  อุบัติภัย   สิ่งเสพติด  

ความฟุ่มเฟือย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ (เลือกด าเนินการ ๒ เร่ือง) ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

คือ ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘  

การนบัจ านวนบทความจากผลงานวิจยัหรือผลงานสรา้งสรรคที์่ตีพิมพห์รือเผยแพร่ บทความจากผลงานวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เท่าน้ัน ส่วนบทความ

จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความ

ฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) เทา่นั้น  

ทั้งน้ีให้นับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) ตามปีปฏทินิ ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือ

ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากกว่า ๑ คร้ัง ให้นับได้เพียง ๑ 

ผลงาน ทั้งน้ีจะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์/ด าเนินการไปแล้ว หรือได้รับ

ตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อกัษรให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้วเทา่นั้น 

การนบัจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรา้งสรรคที์่น าไปประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) มาใช้และเกดิผลอย่างชัดเจน ตามปี

ปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ คร้ัง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้

เพียงคร้ังเดียว ยกเว้นกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกนัอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ า้กนั 

การนบัจ านวนผลงานทางวิชาการทีร่บัรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า (นับรวมของผู้ลา

ศึกษาต่อ) โดยเป็นผลงานที่ ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการใน

วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสอื หรือต าราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า ๑ คร้ัง ให้นับการตีพิมพ์เพียงคร้ัง

เดียวต่องานวิชาการ ๑ เล่ม ไม่นับซ า้กรณีที่ได้รับการตีพิมพ์หลายคร้ัง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์  

ตวับ่งช้ีดา้นคุณภาพบณัฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจ านวน

ตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้องกบัเป้าหมายการผลิตบัณฑติอย่างมีคุณภาพ และสถาบันผลิตบัณฑิตได้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ตามคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน กล่าวคือ 

เป็นผู้ใช้ภาษาได้ดี ถูกต้อง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ถ่องแท้ เจริญงอกงาม

เพราะความใฝ่รู้และสามารถแปลความคิดเป็นการกระท าได้ส าเร็จ เป็นผู้เรืองปัญญา มีความสามารถในการ

เรียนรู้ มีทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย มีจิตส านึกและภูมิ

ธรรมในฐานะพลเมืองดีของสงัคมไทยและสงัคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ 

ตวับ่งช้ีดา้นงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการ

วิจัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีจุดเน้นเฉพาะโดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน 

งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้มี

สมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพ่ือให้ได้

ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่

เรืองปัญญา มีคุณธรรมและความเช่ียวชาญสงู การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่และ

ขยายพรหมแดนของความรู้และทรัพย์สนิทางปัญญาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ทั้งการใช้ประโยชน์

เชิงวิชาการ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

  ถ้าสถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความเข้มข้นเชิงวิชาการ สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง และสร้างการยอมรับ

ในแวดวงวิชาการ ดังน้ันจึงควรเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติได้ หากเป็นงานวิจัยและพัฒนากต้็องเป็นงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช้จริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในการพัฒนา เป็นการเรียนรู้ที่สั่งสม

และถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ ประเดน็ส าคัญกค็ือไม่ว่างานวิจัยพ้ืนฐานหรืองานวิจัยประยุกต์กต้็องเป็นงานวิจัยแท้ 

คือการมีผลเป็นการเรียนรู้ สั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้น้ันๆ ได้ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็น

ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสทิธภิาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคมแห่งภมูิปัญญา อันก่อให้เกิด

วัฒนธรรมการเรียนรู้และใฝ่รู้ตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใช้ความรู้ในการก าหนดทศิทางยุทธศาสตร์และการ

พัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

ตวับ่งช้ีดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถาบัน

หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาท ิการให้ค าปรึกษา การศึกษา 

วิจัยค้นคว้า เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กบัสงัคม การฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ือง 

บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการน้ีสามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่า

ด้วยส านึกความรับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พ่ึงของสังคม หรือเป็นการให้บริการ

เชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึงและ

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิด ความม่ันคง  ความเข้มแขง็ และ

การพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ 

และวิชาชีพในการตอบสนอง  ช้ีน า และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
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สาธารณะ 

ตวับ่งช้ีดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเป็นหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรม

โดยเฉพาะในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน

โดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า 

เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองจรรโลงความดีงาม

ในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธกีารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึง

ปรารถนาได้ สถาบันมีการก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทศาสตร์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ตวับ่งช้ีดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและการ

จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก  าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก  ากับดูแลนโยบาย การด าเนินงานตามแผน 

การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้นักศึกษา และบุคลากรทุก

คน รวมทั้งก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมายที่ก  าหนด มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

ทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วยหลักนิติธรรม 

คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม 

หลักการตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า 

การพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพ

ด้วยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัย

สร้างความรู้ใหม่ทั้งเพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อุดมศึกษาไทยยังต้องแสดงความเป็น

อุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็นเลิศที่ใช้การได้ในสังคมแห่งการ

ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะน าอุดมศึกษาไทยไปสู่

อุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังน้ันการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็นการประกันคุณภาพเพ่ือความรู้สู่

ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพเพ่ือผู้เรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดีคือ การใช้ระบบและ

กระบวนการประกันคุณภาพในการสร้างประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และตรวจสอบการท างานของ

ตนเองเพ่ือผู้อื่นอยู่เสมอ ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เปล่ียนแปลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสารทั่วทั้งสถาบัน พร้อมกับการมีการก าหนดมาตรฐานการท างานทุกด้านแบบมือ

อาชีพที่สามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกข้ันตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน เพ่ือน าข้อคิดความเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมาใช้ในการก ากับแนวทางการประกันคุณภาพของ

สถาบัน อย่างไรกต็ามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอสิระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่

เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกนักพึ็งให้อสิระแก่หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม

เง่ือนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วย 
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ระบบประกนัคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบด้วย ๑) ระบบการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วยการ

ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพ่ือคุณภาพและการจัดการกระบวนการและการ

ควบคุมคุณภาพ ๒)  ระบบการตรวจสอบคุณภาพ  เพ่ือเร่งรัดให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน

คุณภาพที่ก  าหนด และ๓) ระบบการประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพ

ภายในเป็นหน้าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด ทั้งน้ี การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและสามารถรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้

ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปล่ียนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคมและ

แก้ปัญหาสงัคมของสถาบันอุดมศึกษาในการช้ีน าเร่ืองต่างๆ อาท ิการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ โครงการรักชาติ การบ ารุงศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์   สุขภาพ   ค่านิยมและจิตสาธารณะ   

ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคม

อาเซียน  พลังงานสิ่งแวดล้อม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุ่มเฟือย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข

และความปรองดอง  ตลอดจนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ 

นยิามกลุ่มสถาบนั 

กระทรวงศึกษาธกิารได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๑ 

ก าหนดประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑติระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึก อบรม

สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบัน

สนับสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัจะน าไปสู่ความเข้มแขง็ของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลุ่ม ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปริญญาตรี  หมายถึง สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑติ

ที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในระดับภมิูภาค สถาบันมี

บทบาทในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัหน่วยงานธุรกจิ และบุคคลในภมูิภาค  เพ่ือรองรับการด ารงชีพสถาบัน

อาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโท 

 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑติเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้ง

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 

สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์ หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและ

สมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสงู หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการ

ผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มน้ีอาจจ าแนกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑  เป็น

สถาบันที่เน้นระดับบัณฑติศึกษาและลักษณะที่ ๒  เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
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กลุ่ม ง สถาบันทีเ่นน้การวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า

วิทยานิพนธ ์  และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑติที่เป็นผู้น าทางความคิด

ของประเทศสถาบันมีศักยภาพ   ในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์

ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

 

 ส าหรับวิทยาลัยในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เป็น

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ๒  เป็นสถาบันทีเนน้ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การประกนั

คุณภาพการศึกษาเกดิประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึง

สามารถแยกได้เป็น ๔ ขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A คือ การวางแผน (plan) การ

ด าเนินงานและเกบ็ข้อมูลและเกบ็ข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง 

(act) โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงระบบประกนัคุณภาพหรือตัวบ่งช้ีหรือเกณฑก์ารประเมิน 

จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบ และถือปฏบัิติโดยทั่วกนัก่อนเร่ิมปีการศึกษา เพราะ

ต้องเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D = ด าเนินงานและเกบ็ข้อมูลบันทกึผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่ ๑๒ ของ

ปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

C = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทยีบเทา่ และสถาบัน ระหว่างเดือน

มิถุนายน – สงิหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารของสถาบัน 

อุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง

การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏบัิติการประจ าปีและเสนอตั้ง

งบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนา และเสนอใช้งบประมาณกลางปี หรืองบประมาณพิเศษกไ็ด้การ

ก าหนดตัวบ่งช้ีส าหรับการประกนัคุณภาพการศึกษาในรอบน้ี จ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ

และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 

 

๑) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นข้อๆก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบ่งช้ีเป็น ๕ ระดับมีคะแนน

ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเทา่ใด กรณีที่ไม่

ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน 

๒) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นคะแนนระหว่าง ๑ ถึง ๕ 

โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือ

ค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทยีบบัญญัติไตรยางศ์โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าบ่งช้ีก าหนดค่าร้อยละ

หรือค่าเฉล่ียที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่างเช่น 
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ตวัอย่างที ่๑ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ ๗๕.๕๑   

คะแนนที่ได้   =  ๗๕.๕๑ x ๕             

                                  ๑๐๐ 

=   ๓.๗๘ 

 

ตวัอย่างที ่๒ ก าหนดร้อยละ ๘๕  เป็นคะแนน ๕ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ  ๓๔.๖๒   

คะแนนที่ได้   =   ๓๔.๖๒ x ๕   

                         ๑๐๐ 

=   ๒.๐๔ 

 

 

ตวัอย่างที ่๓ ก าหนดค่าเฉล่ียคือ จ านวนค่าเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาทเป็นคะแนน ๕   

ผลการด าเนินงานได้  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕  บาทต่อคน 

              คะแนนที่ได้  =  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕   x ๕    

                             ๒๐๐,๐๐๐ 

=  ๓.๘๑ 

 

ตวัอย่างที ่๔ ก าหนดร้อยละ ๙๐  เป็นคะแนน ๕  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ ๙๒.๐๘ 

               คะแนนที่ได้  =  ๙๒.๐๘ x ๕     

                                       ๑๐๐     

 

=   ๕ 

 

หลกัการค านวณการแปลงค่ารอ้ยละหรือค่าเฉล่ีย  เป็นคะแนน สรุปได้ดังน้ี 

๑) ผลการด าเนินงานเทา่กบัหรือสงูกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ก  าหนดให้เป็นคะแนน ๕ จะได้คะแนน ๕ 

๒) ผลการด าเนินงานที่ต ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ก  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 
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ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 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 
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