


คํานํา 
 

สถาบันพระบรมราชชนกเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีอํานาจ
หนาท่ีและพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยการควบคุม กํากับ ดูแลและสนับสนุน
ใหวิทยาลัยตางๆในสังกัด  ทําหนาท่ีผลิตบุคลากรใหแกหนวยงานบริการสุขภาพท้ังในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนกมีวิทยาลัยอยูในความดูแลรวมทั้งส้ิน  ๓๗  แหง  และได
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด  ไดสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง   จึงไดพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพสําหรบัใชในการ
ประเมินคุณภาพภายในใหม  เปนการพัฒนาท้ังตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑการตัดสินใหสอดคลองกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  และระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  รวมท้ัง
ผนวกตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆไดอยางเต็มศักยภาพ  ดังนั้นเพื่อใหบุคลากรของสถาบันพระ
บรมราชชนกทุกระดับท้ังในสํานักงานอธิการบดแีละวิทยาลัยตางๆ   มีความเขาใจในตัวบงชี้คุณภาพและ
เกณฑการประเมิน  จึงไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน  เพื่อใหการประเมินคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราช
ชนกทุกระดับเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 สถาบันพระบรมราชชนกหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสํานักงานอธิการบดีและวิทยาลัย  ในการนําไปใช
เปนแนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับสถาบันและวิทยาลัย  รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย  เพือ่ใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนกอยางเปนระบบตอไป 
 
 
 
              (นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร) 
          ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
           พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

 



 
 
 
 

สารบัญ 
 
 หนา 
คํานํา  
บทนํา  
          หลักการและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
 ระยะท่ี ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
 ระยะท่ี ๒ สนับสนุนสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินงาน ๔ 
 ระยะท่ี ๓ เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจสอบจากภายนอก ๕ 
 ระยะท่ี ๔ ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเพื่อพรอมรับการประเมิน
จาก สมศ 

๖ 

 ระยะท่ี ๕ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ๗ 
 ระยะท่ี ๖ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ๗ 
 ระยะท่ี ๗ การพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล ๑๓ 
          ระยะที่ ๘ การปรับเปล่ียนสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ๑๙ 

บทท่ี ๒  การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕ 
วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ ๒๕ 

 กระบวนการจัดทําตัวบงชี้และเกณฑการตัดสิน ๒๕ 
 ตัวบงชี้และเกณฑการตัดสินสําหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระ
บรมราชชนก 

๒๖ 

 สรุปตัวบงชีแ้ละคาน้ําหนักในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราช
ชนก 

๒๘ 

 วิธีการรายงานตอสถาบันพระบรมราชชนก ๓๒ 



 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก ๓๓ 
 การนําผลการประเมินไปสูการพัฒนา ๓๕ 
บทท่ี ๓ องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน  
          คําชี้แจงอ่ืนๆในการนําตัวบงชี้ไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๗ 
          นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี ้ ๓๗ 
 องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ๕๑ 
 
 

สารบัญ(ตอ) 
 
 หนา 
 องคประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต ๖๐ 
 องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๘๔ 
 องคประกอบท่ี ๔ การวิจัย ๘๘ 
 องคประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแกสังคม ๙๘ 
 องคประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐๘ 
 องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ ๑๑๓ 
 องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑๒๐ 
 องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑๒๓ 
บทท่ี ๔ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ๑๒๙ 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ๑๓๑ 
 หลักเกณฑในการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ๑๓๓ 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก     
ภาคผนวก ก  
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา ๑๔๔ 
ภาคผนวก ข  
ตัวบงชีค้วามสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ๑๔๙ 



ภาคผนวก ค  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ๑๖๐ 
รายชื่อคณะทํางานจัดทําองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๗๓ 

 
 



บทนํา 
 

กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๑ โดยกําหนดใหวิทยาลัยในสังกัดจัดใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย เพื่อเปนหลักประกันในการผลิตบุคลากรใหมีคุณภาพ อันจะนําไปสูการ
ใหบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพแกประชาชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ กําหนดให หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  และมาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีประเมินคุณภาพภายนอก  และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยกําหนดไววาสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุก ๕  ป   
 สถาบันพระบรมราชชนกเดิมเปนหนวยงานตนสังกัดของวิทยาลัย  มีบทบาทหนาท่ี  ดังนี ้
 ๑) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในรวมกับวิทยาลัย 
 ๒) กําหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
 ๓) สนับสนุน สงเสริม ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 ๔) กรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยไมไดมาตรฐาน  หนวยงานตนสังกัดจะ
เปนผูกํากับ 
ดูแลดําเนินการใหวิทยาลัยปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกจึงตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา    
ถือเปนหนึ่งในเครื่องมือการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งใน
ระดับการประเมินตนเอง  การประเมินโดยเครือขาย   และการประเมินโดยสถาบันพระบรมราชชนก   
รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)   วิทยาลัยแตละแหงควรนํามาพิจารณากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
โดยการพัฒนาดังกลาวจะอยูบนพื้นฐานของความชวยเหลือ เก้ือกูลในรูปเครือขายวิทยาลัยภาค ซ่ึงจะทํา
ใหวิทยาลัยในแตละเครือขายมีการพัฒนาคุณภาพไปพรอมๆกัน  และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อ



 ๒

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
สาม 
 
หลักการและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันพระบรมราชชนก ไดมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเปนลําดับ 
โดยในเบ้ืองตนไดพยายาม 
พัฒนาคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่มผีลตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา เชน  หลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียน 
การสอน อาจารย นักศึกษา และปจจัยเก้ือหนุนที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เปนตน เนื่องจากเชื่อวา
สิ่งตาง ๆ เหลานี ้ถามีคุณภาพมาตรฐานแลว ยอมทําใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพดวย  

สําหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลไดนําเกณฑการจัดการศึกษาของสภาการพยาบาล 
ซึ่งเปนองคกรวิชาชีพเขามาเก่ียวของดวย โดยสภาการพยาบาลไดกําหนดขอบังคับในการจัดการศึกษา
พยาบาล การรับรองวิทยฐานะของสถาบันและการออกใบประกอบวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
วิทยาลัยตองไดรับการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาล และนักศึกษาตองสอบข้ึนทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การดําเนินการขององคกรวิชาชีพดังกลาว กอใหเกิดผลดีตอการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยตรง เนื่องจากเปนการสงเสริมใหอาจารยของวิทยาลัย มีความตื่นตัวในการพัฒนา
ตนเองและรวมกันพัฒนาคุณภาพตาง  ๆของสถาบันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 แตเนื่องจากวิทยาลัยแตละแหงมีสภาพปญหาและความแตกตางขององคกรประกอบดานตาง  ๆท่ี
เก่ียวของกับคุณภาพการศึกษา เชน ระดับและจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษาและอาจารย 
อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษาตาง  ๆรวมท้ังวัตถุประสงคและระยะเวลาการกอตั้งวิทยาลัยแตละแหงมี
ความแตกตางกัน ส่ิงเหลานี้ทําใหคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของแตละวิทยาลัยมีความแตกตางกันไปดวย 
 จากความไมทัดเทียมกันในคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของแตละวิทยาลัยดังกลาวจึงมี
การดําเนินงานในรูปแบบตาง  ๆท่ีเห็นวาจะสนับสนุนใหการศึกษาของวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน เชน การสนับสนุนงบประมาณและส่ิงตาง  ๆที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศ การใหความเปนอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการแก
วิทยาลัยเพือ่ความมีคุณภาพของการศึกษาอยางเต็มท่ี การจัดทําโครงการตาง  ๆท่ีจะชวยใหการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เชน โครงการพัฒนาอาจารยตามมติคณะรัฐมนตร ีซ่ึงม ี
๒ ระยะ คือ ระยะแรก  ป พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔ และระยะท่ีสองป พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๙ โดยโครงการนี้
จะชวยเพิ่มอาจารยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีโครงการตาง  ๆท่ีดําเนินการควบคูไปกับ
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การจัดการศึกษาของวิทยาลัยตลอดเวลา ไดแก โครงการอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก 
โครงการสอบรวบยอดนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  โครงการเครือขายวิชาการและการบริหารงานของ
วิทยาลัยแตละภาค   รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เปนตน 
 การดําเนินการตาง  ๆเหลานี ้เปนการกํากับองคประกอบตางๆที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาโดยตรง 
ซึ่งชวยใหการจัดการศึกษาของวิทยาลัยมีคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับมากข้ึน และเพื่อใหได
ขอมูลเชิงประจักษท่ีเปนผลจากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการวางแผน
พัฒนาวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสมและตอเนื่อง  จึงไดทําการประเมินศักยภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยในสังกัดป พ.ศ.๒๕๓๙ โดยการประเมินครัง้นี้ใชเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๔ จํานวน ๑๙ 
มาตรฐาน ซ่ึงสรางใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของทบวง 
มหาวิทยาลัย และมีการประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งขึน้ การ
ประเมินดังกลาวจะประเมินท้ังดานปริมาณทรัพยากรในการจัดการศึกษาและดานคุณภาพการจัด
การศึกษา ผลการประเมินศักยภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สรุป
ประเด็นสําคัญไดวาระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในแตละมาตรฐานและแตละกิจกรรมมี
ความแตกตางกันมากเปนสวนใหญ กลาวคือวิทยาลัยกลุมหนึ่งมีการดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดอยูใน
ระดับด ีแตมีวิทยาลัยอีกกลุมหนึ่งการดําเนินการอยูในระดับตองปรับปรุง มีบางมาตรฐานจํานวน ๔ 
มาตรฐานท่ีมีระดับการดําเนินการใกลเคียงกันไมแตกตางกันมาก ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ ทําเลที่ตั้งของ
สถาบันมีความเหมาะสม มาตรฐานท่ี ๗ อาจารยและเจาหนาท่ีสายสนับสนุนแตละประเภทมีคุณภาพท่ีจะ
เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๗ การควบคุมคุณภาพและเตรียมความพรอมกอนสําเร็จ
การศึกษา และมาตรฐานท่ี ๑๘ การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติอยางมีคุณภาพและสงเสริมการศึกษา
ภาคทฤษฎีใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 จากผลการประเมินศักยภาพดังกลาวบงชี้ใหเห็นวามาตรฐานการศึกษาดานตางๆที่สําคัญ วิทยาลัย
สวนใหญมีความแตกตางกันมาก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเรงสรางกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของวิทยาลัยในสังกัดใหทัดเทียมกัน และสอดคลองกับเกณฑการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัยและองคกรวิชาชีพกําหนดไว 
 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในป พ.ศ.๒๕๓๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
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ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง  ๆท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาข้ึนภายในสถาบัน 
และพรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกเพื่อความมีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ซ่ึงแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยนี ้สถาบันพระบรมราชชนก
เห็นวาการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยดวยวิธีตาง  ๆในระยะท่ีผานมาโดยเฉพาะการควบคุม
องคประกอบตางๆท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอยูแลว เพียงแตยังไมเปนระบบท่ีชัดเจนตอเนื่อง จึงเห็นควรใชหลักการของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยในสังกัด 
โดยกําหนดระยะการดําเนินงาน ดังนี ้
 ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระยะนี้มีการดําเนินงานตั้งแตป ๒๕๔๐-๒๕๔๑ โดยสรางความเขาใจและกําหนดแนวปฏิบัติ
เบ้ืองตน 
เพื่อใหวิทยาลัยดําเนินการบนพื้นฐานของความเปนอิสระทางวิชาการและการบริหารงาน 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๐ ชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติและรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ แกผูบริหารทั้งสวนกลางและภูมิภาค รวมท้ังศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลเซ็น
หลุยส ซ่ึงเปนวิทยาลัยพยาบาลแหงแรกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๑ กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อ
วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ (เอกสารแนบทาย) และสถาบันพระบรมราชชนกไดจัดทําคูมือแนวทางการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดองคประกอบ
ของการควบคุมคุณภาพไว ๑๓ องคประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัยและเพิ่มเติม
องคประกอบท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ได
กําหนดแนวปฏิบัติท้ังในระดับสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัย คูมือดังกลาวเปนเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับท่ี ๑ หลังจากนั้นมีการติดตามผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัย  โดยใหวิทยาลัยเสนอผลงานประกันคุณภาพการศึกษา พบวา วิทยาลัยสวนใหญยังไมมีการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม   สถาบันพระบรม-ราชชนกจึง
ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด และเพิ่มองคประกอบท่ี ๑๔ 
คือ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังจัดทํา Logo และ Motto การประกันคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงไดใชมาถึงปจจุบัน  ดังนี้ 
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 ระยะที่ ๒ สงเสริมสนับสนุนและสรางเครือขายการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๒ เปนระยะแหงการดําเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุนวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็งโดยมีแนวคิดในการดําเนินงานคือ สรางความชัดเจนใน
แนวปฏิบัติและใชเครือขายวิทยาลัยภาคเปนกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดแก 
 ๑. ปรับปรุงคูมือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสมบูรณยิ่งข้ึนและจัดพิมพเปนรูปเลม 
(ปคศ./๔๒-๑) รวมท้ังจัดพิมพแผนกลยุทธการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสา
ธารณ-สุข (ปคศ/๔๒-๒) ซ่ึงเปนเอกสารประกันคุณภาพฉบับท่ี ๒, ๓ เผยแพรใหวิทยาลัยนําไปเปน
แนวทางในการดําเนินงาน 
 ๒. กําหนดวิทยาลัยในแตละภาคใหเปนศูนยกลางการดําเนินงานประกันคุณภาพเพื่อใหวิทยาลัย
ภาคเปนกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครือขาย  โดยสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานใหกับวิทยาลัยท่ีเปนศูนยการดําเนินงานดังกลาว ซ่ึงมีทั้งหมด ๕ วิทยาลัยใน ๕ 
เครือขาย ไดแก เครือขายภาคเหนือตอนบน ตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
ทั้งนี้ใหแตละเครือขายไปวางแผนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษา 
 นอกจากนี้ไดสนับสนุนงบประมาณวิทยาลัย ๒ แหง จัดอบรมผูตรวจสอบคุณภาพภายในใหกับ
อาจารยของวิทยาลัยทุกแหง 
 ๓. เสนอวิทยาลัยเขารวมโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหนวยงานตามระบบ ISO 
๙๐๐๐ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีวิทยาลัย ๑๒ แหง จากแตละเขตเขารวมในโครงการ
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ดังกลาว ดังนั้นวิทยาลัยจึงมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาใน ๒ รูปแบบคือใชตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicator) และใช  ISO ๙๐๐๒ 
 
 ระยะที่ ๓ เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบจากภายนอก 
 ระยะนี้ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๙ กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัด
การศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎหมาย สถาบันพระบรมราชชนกจึงจําเปนตองเรงพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยใหสามารถรับการตรวจสอบจากภายนอกดังกลาวได โดยมีแนวคิดคือรวมดําเนินการ
กับวิทยาลัยและใชการประเมินคุณภาพภายในเปนเครื่องมือกระตุนระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัย
ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้ 
 ๑. พัฒนาองคประกอบ ดัชนีบงชี้คุณภาพหรือตัวชี้วัด เกณฑการประเมินคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน และแนวทางการตรวจสอบ พรอมท้ังจัดพิมพเปนคูมือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปคศ./๔๓-๑) ซ่ึงเปนเอกสารประกันคุณภาพฉบับท่ี 
๔ เผยแพรใหวิทยาลัยนําไปใช 
 ๒. คัดเลือกวิทยาลัยนํารอง ๕ แหง จากเครือขายวิทยาลัยภาคเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนรูปธรรม และเปนตัวอยางใหกับวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมท้ังเปนการทดลองใช
ดัชนีคุณภาพและเกณฑการประเมินท่ีสรางขึ้น ท้ังนี้ไดดําเนินการในรูปแบบโครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซ่ึงสถาบันพระบรมราช
ชนกรวมดําเนินการพัฒนากับวิทยาลัยนํารองท้ัง ๕ แหง หลังจากนั้นไดปรับปรุงดัชนีและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในตามขอมูลท่ีไดจากการไปทดลองใชดังกลาว 
 ๓. กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานของเครือขายวิทยาลัยท่ีชัดเจนและแจงให
เครือขายวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลวิธีในการกระตุนระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรียม
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ไดแก 
  ๑) ใหแตละเครือขายปรับตัวบงชี้ใหครอบคลุมตัวบงชี้ของสถาบันพระบรมราชชนก สม
ศ. และสภาการพยาบาล ซ่ึงขณะนั้น สมศ. อยูระหวางการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินทําใหยัง
ไมมีความชัดเจน 
  ๒) วิทยาลัยในเครือขายนําเกณฑเครือขายไปประเมินตนเอง 
  ๓) เครือขายประเมินวิทยาลัยเพื่อกระตุนชวยเหลือ 
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  ๔) สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพวิทยาลัยท่ีผานการประเมินผลจากเครือขาย
และแจง สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกวิทยาลัยท่ีผานการประเมิน 
 
 ระยะที่ ๔ ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเพ่ือพรอมรับการประเมินจาก สมศ. 
 ระยะนี้ดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ โดยเมื่อปงบประมาณ ๒๕๔๕ สมศ. มี
ความชัดเจนในเรื่องมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมินพรอมท้ังไดเริ่มประเมินภายนอก
สถาบันการศึกษาตางๆ สถาบันพระบรมราชชนกจึงกําหนดใหวิทยาลัยในสังกัดรับการประเมินจาก สมศ. 
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๔๗  เนื่องจากเห็นวาวิทยาลัยตางๆ มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง   โดยปงบประมาณ ๒๕๔๕, ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ กําหนดใหวิทยาลัยรับ
การประเมินจาก สมศ. ๒ แหง ๒๒ แหง และ ๑๖ แหง ตามลําดับ ท้ังนี้สถาบันพระบรมราชชนกไดเตรียม
ความพรอมใหกับวิทยาลัยกอนรับการประเมินจาก สมศ. ดังนี้ 
 ๑. ใหเครือขายวิทยาลัยแตละภาคนําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ ท่ีไดพัฒนาใหครอบคลุมท้ังตัวบงชี้ของสถาบันพระบรมราชนก สมศ. และสภาการ
พยาบาลไปเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของเครือขาย เพื่อใหวิทยาลัยในแตละเครือขายนําไปเปนแนวทางและ
เปาหมายการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ ใหเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการปฏิบัติภารกิจของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และสภาการพยาบาล 
 ๒. สนับสนุนใหวิทยาลัยมกีารจัดทําฐานขอมูลท่ีจําเปนตางๆ โดยวิธีการเรียนรูและฝกปฏิบัติใน
วิทยาลัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําฐานขอมูล 
 ๓. สถาบันพระบรมราชชนกในฐานะหนวยงานตนสังกัดประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตามตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินของวิทยาลัย กอนใหวิทยาลัยรับการประเมินจาก สมศ. เพื่อชวยเหลือชี้แนะ
วิธีการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตามบริบทของวิทยาลัยรวมท้ังประเมิน
คุณภาพวิทยาลัยตามตัวบงชี้และมิติการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ เพื่อ
สะทอนคุณภาพของวิทยาลัยทุกแหงใน 
แตละตัวบงชี้และในภาพรวม ท้ังนี้คณะผูประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหารของ
สถาบันพระบรมราชชนกท่ีดูแลเครือขายวิทยาลัยแตละภาค รวมทั้งผูบริหารและอาจารยของวิทยาลัยท่ีมี
ประสบการณในดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 วิธีการประเมินไดมุงเนนหารองรอย หลักฐาน สัมภาษณผูเกี่ยวของและสังเกตกิจกรรมตางๆ ใน
วิทยาลัย ตามเกณฑการประเมินของวิทยาลัยและมิติการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก การตัดสิน
ผลการประเมินมี ๒ แบบ คือ แบบ Scoring Criteria  ของวิทยาลัย และแบบมิติการประเมิน ๓A ของ
สถาบันพระบรมราชชนก ซ่ึงสอดคลองกับมิติการประเมินของ สมศ. 
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 ปงบประมาณ ๒๕๔๕ สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ๒ แหง ไดแก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีอุดรธานี ปง บประมา ณ 
๒๕๔๖ สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ๒๒ แหง   และปงบประมาณ ๒๕๔๗ 
สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยจํานวน ๑๖ แหง โดยวิทยาลัยทุกแหงไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบแรก 
 
 ระยะที่ ๕ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ระยะนี้จะดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เปนตนไป โดยจะพัฒนาระบบท่ีทําใหวิทยาลัยมี
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องหลังจากที่ไดรับการประเมินจาก สถาบันพระบรมราชชนก และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา แลว   โดยพัฒนาระบบที่ทําใหวิทยาลัยมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  หลังจากท่ีไดรับการประเมินภายในจากสถาบันพระบรมราชชนกและ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว   ใหมีการกําหนดแผนในการ
พัฒนาวิทยาลัยตางๆตามขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการประเมินภายในและ
ภายนอกใหขอคิดเห็นไว      และมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานเปนระยะ   โดยความรวมมือของ
เครือขายวิทยาลัยภาค ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดประชุมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ ในการนํา
ผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก  มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  และมีการควบคุม กํากับ ให
มีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  และประสานใหเครือขายวิทยาลัยภาค ดําเนินการติดตามการพัฒนา
คุณภาพของแตละวิทยาลัยในเครือขาย   
 
 ระยะที่ ๖ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 
 ปง บป ระ มา ณ ๒๕๔๘   สม ศ  ไดปร ะกาศ เริ่ มดํ า เ นิน กา รป ร ะ เมินคุณภ า พ ภา ยน อ ก
สถาบันอุดมศึกษารอบท่ีสอง  โดยไดจําแนกสถาบันอุดมศึกษาออกเปน  ๔  กลุม  ดังนี ้

๑. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันท่ีปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสรางความรูใหมเพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ เผยแพรความรูไปสูผูใชท้ังระดับชาติและนานาชาต ิโดยมุงสูความ
ทันสมัย และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

๒. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เปนกลุมสถาบันอุดม ศึกษาที่ไดปฏิบัติ 
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงใน
บางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 
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๓. กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนกลุมสถาบันท่ีได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิต
ระดับสูงในบางสาขาวิชา โดยการประยุกตความรู เพื่อสรางและพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมท้ังการเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 

๔. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันที่เนนการสอนในระดับปริญญาตร ีประยุกต
ความรูเพื่อใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตและพัฒนาคนในดานวิชาการ 
และวิชาชีพตาง ๆ 

นอกจากนี้ยังไดจําแนกคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆออกเปนกลุมสาขาวิชา โดยใชแนว
ทางการแบงกลุมตามแบบของระบบการรับเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ม ี๑๐ กลุมสาขาวิชา ไดแก 

๑. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิค
การแพทย เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร การกีฬา พล
ศึกษาและสุขศึกษา 

๒. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
๔. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
๕. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก คณะเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเท่ียว และเศรษฐศาสตร 
     ๖.๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี และเศรษฐศาสตร 
     ๖.๒ สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม 
๗. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
๘. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร  วิจิตร

ศิลป    มัณฑศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 
๙. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร เชน คณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร 

ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร เปนตน 
๑๐. กลุมสาขาวิชาสหวิทยาการ 
      ๑๐.๑ สาขาวิชาท่ีมีหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
      ๑๐.๒ สาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ๙ กลุมสาขาวิชาขางตน 



 ๑๐

สํา หรับ วิทยา ลัยใ นสัง กัดสถาบั นพร ะบร มร าชช นก กระ ทร วงสา ธ าร ณสุข จัด เปน
สถาบันอุดมศึกษาในกลุมที่  ๒  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม   โดยสอดคลองกับพันธกิจหลักท่ีกําหนด
ไว  รวมท้ังหนวยงานตนสังกัด(กระทรวงสาธารณสุข) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
หลักในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน   

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒  เกณฑการตัดสินคุณภาพการศึกษา  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) ไดกําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๓ ระดับ ซ่ึงสถาบันพระ
บรมราชชนกไดพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการตัดสินเพื่อการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีสอง  ให
สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวบงชี้ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และ
องคกรวิชาชีพ เชน สภาการพยาบาล เปนตน  โดยจําแนกเปน ๒ สวนคือ ประเมินกระบวนการทํางาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และประเมินผลลัพธการดําเนินงานเปน ๕ ระดับ โดยระดับ ๑-๓ เปนการ
ประเมินตามเกณฑของ สมศ.   สวนระดับท่ี ๔ และ ๕ เปนการประเมินเพื่อคนหาปจจัยแหงความสําเร็จ
(Critical success factor) และเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
 
 
 
 
 
 

 
นั่นคือ เกณฑตัดสินคุณภาพในสวนของวงจรคุณภาพ (PDCA) เปนการประเมินกระบวนการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยวาอยูในระดับใด  โดยไมมีคะแนน  และการประเมินผลลัพธการดําเนินงาน  ๕  
ระดับนั้น  หากเปนการประเมินคุณภาพภายในจะจําแนกคะแนนตั้งแต  ๑ - ๕  แตหากเปนการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จะจําแนกคะแนนแค ๑ - 
๓  โดยผลการประเมินภายในของผลลัพธการดําเนินงาน  ตั้งแต ระดับ  ๓ - ๕   จะมีคาคะแนนเพียง  ๓    
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไมมีการประเมินในสวนของกระบวนการ
ดําเนินงาน   เชน 

ตัวบงชี้ที่  ๑.๑     ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เปนดังนี้ 
 วงจรคุณภาพ (PDCA)     = C 

ผลลัพธการดําเนินงาน    = ๕ 

-5

สมศ -3
              -4

-3

สบช.-PDCA 
                         สบช-1

               .-2

                               สมศ -1
          สมศ-3 สบช

สบช
สบช
สบช



 ๑๑

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เปนดังนี้ 
ผลลัพธการดําเนินงาน    = ๓ 
แตถา  ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เปนดังนี้ 
วงจรคุณภาพ (PDCA)      = C 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เปนดังนี้ 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๒ 
นอกจากนี้การประเมินคุณภาพรอบท่ีสองยังมีการใหคะแนนในสวนของการมีพัฒนาการของ

ผลลัพธและการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละตัวบงชี้  โดยใหคะแนนเทากับ ๑  เชน 
ตัวบงชี้ที่  ๑.๑     ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เปนดังนี้ 

 วงจรคุณภาพ (PDCA)      = C 
ผลลัพธการดําเนินงาน ตาม สบช    = ๕ 
ผลลัพธการดําเนินงาน ตาม สมศ    = ๓ 
มีพัฒนาการของผลลัพธ      = ๑ 
(เชน ปการศึกษา ๒๕๔๗  มีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ

อาชีพอิสระ ภายใน ๑ ป  เทากับ  ๙๕   แตในปการศึกษา ๒๕๔๘  มีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ป  เทากับ  ๙๗) 

บรรลุเปาหมายของผลลัพธการดําเนินงานที่กําหนดไว    = ๑ 
(เชน  ปการศึกษา ๒๕๔๘  ตั้งเปาหมายไววา ตองมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงาน

ทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ป  เทากับ  ๙๕   เชนเดียวกับปการศึกษา ๒๕๔๗  แตมีผลลัพธ 
เทากับ   รอยละ  ๙๗) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เปนดังนี้ 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๓ 
มีพัฒนาการของผลลัพธ      = ๑ 
บรรลุเปาหมายของผลลัพธการดําเนินงานที่กําหนดไว    = ๑ 
ดังนั้นในตัวบงชี้ ๑.๑  นี้  วิทยาลัยจะไดคะแนนเทากับ  ๕    
นอกจากนี้ในการประเมินรอบท่ีสอง สมศ ไดจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพใหม  โดยกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพใน ๔ มิต ิคือ ประสิทธิผล การบริหารและการจัดการ การเรียนรู และการประกันคุณภาพ แบงเปน 
๗ มาตรฐาน ๔๘  



 ๑๒ 

ตัวบงชี้  โดยมาตรฐานท่ี ๑ - ๔ เปนมาตรฐานดานผลลัพธ  สวนมาตรฐานท่ี ๕ - ๗ เปนมาตรฐานดาน
กระบวนการ ในแตละมาตรฐานมีจํานวนตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะ (*) ตามจุดเนนปฏิบัติพันธกิจ
และอัตลักษณของสถาบัน ซ่ึงวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดกําหนดคาน้ําหนักในแตละ
รายมาตรฐานไว  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สถาบันพระบรมราชชนกยังไดดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน  จํานวน  ๓  
รุน   

โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 ๑) เพื่อใหผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
 ๒) เพื่อใหผูรับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทําหนาท่ีเปนผูประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน น้ําหนัก จํานวนตัวบงชี ้
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ๓๕ ๖+๔ 
๒. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ๒๐ ๕+๑ 
๓. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ ๓๕ ๔+๓* 
๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐ ๒ 

รวม มาตรฐาน ๑-๔ ๑๐๐ ๑๗+๓*+๕ 
๕. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ๒๐ ๑๑+๒ 
๖. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๐ ๙+๔ 
๗. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ ๒๐ ๒ 
รวม มาตรฐาน ๕-๗  ๖๐  ๒๕ 
รวม มาตรฐาน ๑-๗ ๑๖๐ ๓๙+๓*+๙ 



 ๑๓

 ๓) เพื่อใหผูรับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ๔) เพื่อใหไดผูประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันพระบรมราชชนกท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
 ๕) เพื่อสรางความมั่นใจในการเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก จาก สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสภาการพยาบาล 
 โดยถือไดวาเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแตละ
วิทยาลัย  ตามหลักการจัดการความรู (Knowledge Management) ท่ีมี  ๓  ข้ันตอน(น้ําทิพย  วิภาวิน
,๒๕๔๗)  คือ 
 ๑. การจัดหาความรูจากแหลงความรูตางๆ (Knowledge acquisition) การจัดหาความรูเปน
ขั้นตอนของการพัฒนาและการสรางความรูใหม เชน การวิจัยและพัฒนา มีการจัดหมวดหมูความรูอยาง
เปนระบบ (Classifying knowledge) เชน หองสมุดทําหนาท่ีในการจัดหมวดหมูความรูโดยการแบงกลุม
ความรูออกเปนหมวดหมูตามระบบเลขทศนิยมดิวอ้ี หรือตามระบบตัวอักษรเปนระบบหองสมุดรัฐสภา
อเมริกัน ทําใหความรูในหมวดเดียวกันอยูดวยกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการคนหาเพื่อ
นํามาใช 
 ๒. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) เปนการใชความรูรวมกันในองคกรมี ๔ ระดับ ไดแก 
Know what (เปนความรูเชิงขอเท็จจริง), Know how  (เปนความรูท่ีเชื่อมโยงกับโลกของความเปนจริง, 
Know why  (เปนความรูเชิงเหตุผลระหวาง เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหา
นํามาแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอื่น), Care why  (เปนความรูในเชิงความคิดสรางสรรคริเริ่ม ท่ีตองการแกไข
ปญหาและทําใหดีขึ้น) การแบงปนความรูเปนการสรางวัฒนธรรมใหมในองคกร 
 ๓. การใชหรือเผยแพรความรู (Knowledge  utilization)  การเผยแพรสารสนเทศใหคนในองคกร 
สามารถเขาถึงความรูในองคกรไดเพื่อประโยชน ในการตัดสินใจและการดําเนินงานท่ีไมผิดพลาดซํ้าซอน 
ตัวอยางการสรางคลังความรูขององคกร เชน 
     ๑. การรวบรวมรายชื่อและเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอบุคลากรผูชํานาญในแตละฝาย 
    ๒. การจัดเก็บบทเรียนและประสบการณจําแนกเปนเรื่องๆ หรือหัวขอเพื่อเปนคูมือ
สําหรับคนในองคกร ใชคนหาขอมูลท่ีตองการ 
     ๓. การรวบรวมขาวสําคัญหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับองคกรหรือธุรกิจเดียวกัน รวมท้ัง
ขอมูลลูกคา 



 ๑๔

ในระยะนี้ยังไดมีการนําระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช  โดยเล็งเห็นวา
วิทยาลัยจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีเยี่ยมไดนั้น  จําเปนตองมีวิธีการท่ีกอใหเกิดการเรียนรูขององคกรและ
ของแตละบุคคล  การเรียนรูขององคกรตองประกอบดวยการปรับปรุงแนวทางท่ีมีอยูแลวอยางตอเนื่อง  
การปรับใหเขากับการเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสูเปาประสงค และ/หรือแนวทางใหม  โดยท่ีการเรียนรูนั้น
จะตองมีลักษณะ ดังนี้ ๑) เปนสวนหนึ่งของงานประจําวัน  ๒) เปนการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน
หรือแผนก และองคกร  ๓) เปนกิจกรรมท่ีสงผลตอการแกปญหาท่ีตนเหตุโดยตรง  ๔) เนนการ
แลกเปล่ียนความรูท่ัวท้ังองคกร  ๕) สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดดีข้ึน  จึงไดดําเนินการแสวงหา
ความเปน Good Practice  ในการดําเนินงานตามรายตัวบงชี้   โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

๑. เพื่อมุงพัฒนาและสงเสริมแนวคิด หลักการ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ  อีกท้ังเปนการ
สงเสริมใหแตละวิทยาลัยเปนผูนําทางคุณภาพ   

๒. เพื่อชวยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน  ความสามารถและผลการดําเนินงานขององคกร 
๓. เพื่ออํานวยความสะดวกในการส่ือสารและแลกเปล่ียนสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีดี (Good 

Practice)  ระหวางสถาบันการศึกษาอุดมศกึษาท่ีจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลและการสาธารณสุข 
๔. เพื่อใชเปนเครื่องมือสรางความเขาใจและปรับปรุงผลการดําเนินงาน  รวมถึงใชเปนแนวทาง

ในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู 
การดําเนินการสรรหา Good Practice  นี้  ไดนําเกณฑการตัดสินตามรายตัวบงชี้ของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผนวกเขากับกระบวนการคนหาและเกณฑการตัดสิน
ความเปนเลิศในการดําเนินงานของ Malcolm Baldrige  และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปน
คณะกรรมการ  ผลการดําเนินการพบวา 

ปงบประมาณ  ๒๕๔๙  วิทยาลัยที่มีการดําเนินการอยูในระดับ  Good  Practice   มีดังนี้ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค    มาตรฐานท่ี ๒  มาตรฐานดานงานวิจัยและ
งาน 

สรางสรรค” 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ 

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา” 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๒ มีการนําความรูและประสบการณ
จากการ 



 ๑๕

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา  ตัวบงชี้ท่ี  ๕.๓  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต”ิ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ตัวบงชี้ท่ี ๕.๕  ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร 

การเรียนการสอนและการวิจัย” 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  ตัวบงชี้ท่ี  ๖.๖  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ” 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๐  วิทยาลัยที่มีการดําเนินการอยูในระดับ  Good  Practice   มีดังนี้ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี  ตัวบงชี้ที่  ๓.๖  รายรับของสถาบันในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗  ระดับความสําเร็จในการใหบริการ

วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  มาตรฐานท่ี ๗  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 
ระยะที่ ๗  การพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล 
เริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ  ๒๕๕๐ เปนตนไป    หลังจากวิทยาลัยทุกแหงไดรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว  สถาบันพระ
บรมราชชนกซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของวิทยาลัย   จึงไดกําหนดเปนนโยบายไววา ผลการประเมิน
คุณภาพภายในท้ังในระดับการประเมินตนเอง การประเมินโดยเครือขาย และการประเมินโดยสถาบัน
พระบรมราชชนก รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)   วิทยาลัยแตละแหงควรนํามาพิจารณากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาดังกลาวจะอยูบนพื้นฐานของความชวยเหลือ เก้ือกูลในรูป
เครือขายวิทยาลัยภาค ซึ่งจะทําใหวิทยาลัยในแตละเครือขายมีการพัฒนาคุณภาพไปพรอมๆกัน   อยางไรก็
ตามเพื่อใหวิทยาลัยไดทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและการประกันคุณภาพภายในของตนเองอยาง
แทจริง และเปนการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ตลอดจนสามารถเทียบเคียงกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยไดอยางมีศักดิ์ศรี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ไดรับการ
ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ในปการศึกษา ๒๕๔๘ 
และ  ๒๕๔๙  รวมท้ังส้ิน  ๓๗  แหง  เปนดังนี้   
 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ 
           



 ๑๖ 

ลําดับ วิทยาลัย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ เฉลี่ย 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ เฉลี่ย 

ม.๑-๗ 

๑ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสุราษฎรธาน ี ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๔๖ ๕.๐๐ ๔.๑๖ ๔.๔๖ ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๓๒ 

๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีราชบุรี ๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔.๘๒ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

๓ 
วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี ๔.๑๗ ๔.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๗๓ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๖๕ 

๔ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ียะลา ๔.๑๗ ๔.๑๖ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๖ ๔.๗๓ ๔.๒๒ ๕.๐๐ ๔.๔๑ 

๕ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีชัยนาท ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๔ ๔.๒๘ ๓.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๔๓ 

๖ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสระบุร ี ๔.๘๓ ๓.๖๐ ๔.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๖๔ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๗ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีพระพุทธบาท ๔.๐๐ ๓.๒๐ ๔.๑๗ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๑ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๑๘ 

๘ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีพะเยา ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๖ 

๙ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีกรุงเทพ ๔.๑๗ ๓.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๓ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

๑๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีนครลําปาง ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๕๕ ๔.๖๔ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๑๑ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีขอนแกน ๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๘๒ ๓.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

 

ลําดับ วิทยาลัย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ เฉลี่ย 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ เฉลี่ย 

ม.๑-๗ 

๑๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีนครศรีธรรมราช ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๒ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๑๓ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสุรินทร ๔.๑๗ ๔.๒๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๒ 



 ๑๗

๑๔ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีนครราชสีมา ๔.๕๐ ๓.๖๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๔๓ ๓.๗๓ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๖ 

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

๑๖ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสุพรรณบุรี ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๓๗ ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๔.๔๖ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๖ 

๑๗ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีตรัง ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๑๒ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๓๒ 

๑๘ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีพุทธชินราช ๕.๐๐ ๓.๔๐ ๔.๓๗ ๕.๐๐ ๔.๔๖ ๔.๖๔ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๑๙ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีชลบุรี ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๕ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๖ 

๒๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสรรพสิทธิประสงค ๔.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๗๓ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๙ 

๒๑ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดชลบุร ี ๔.๑๗ ๓.๖๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐ ๔.๑๑ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๓๑ 

๒๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีจังหวัดนนทบุรี ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔.๒๘ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๕ 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 
           

ลําดับ วิทยาลัย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ เฉลี่ย 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ เฉลี่ย 

ม.๑-๗ 

๑ 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัด
อุบลราชธาน ี ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๘๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

 
 

ลําดับ วิทยาลัย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ เฉลี่ย 
ม.๑-๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ เฉลี่ย 

ม.๑-๗ 

๒ 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดยะลา ๔.๖๗ ๔.๘๐ ๔.๕๔ ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๔.๖๔ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๖๐ 



 ๑๘

๓ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีจักรีรัช ๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๔๒ ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๔.๒๗ ๓.๖๓ ๓.๕๐ ๔.๑๔ 

๔ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสงขลา ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๘ 

๕ 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดตรัง ๔.๑๗ ๓.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๙ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๔๘ 

๖ 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุร ี ๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๕๕ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๗๑ 

๗ 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแกน ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๒ 

๘ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุข  
กาญจนาภิเษก 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔.๑๘ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๔.๓๖ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๖๓ 

๙ 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอม
เกลา ๔.๘๓ ๔.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๙๑ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

๑๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีเชียงใหม ๔.๘๓ ๔.๔๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๔.๓๗ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๖๓ 

๑๑ 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ๔.๖๗ ๔.๒๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๑๙ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๖๒ 

๑๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีอุดรธาน ี ๔.๑๗ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๖๑ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๑ 

๑๓ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีนพรัตนวชิระ ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๙๒ ๔.๗๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๘๕ 

๑๔ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีอุตรดิตถ ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๓๘ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๖ 

๑๕ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สวรรคประชารักษ 
นครสวรรค 

๔.๖๖ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๔.๖๓ ๔.๒๗ ๕.๐๐ ๔.๗๔ 

 
 สถาบันพระบรมราชชนกไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุก
วิทยาลัย  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก ไดดังนี ้



 ๑๙

 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน คา  
น้ําหนัก 

ผลการประเมิน 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

๑ คุณภาพบัณฑิต ๓๕ ๔.๒๘ ๔.๕๗ 
๒ งานวิจัยและงานสรางสรรค ๒๐ ๓.๘๑ ๔.๓๑ 
๓ การบริการวิชาการ ๓๕ ๔.๖๓ ๔.๗๕ 
๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักของ ๔ มาตรฐานแรก   ๔.๓๙ ๔.๕๖ 
๕ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร ๒๐ ๔.๕๖ ๔.๕๖ 
๖ หลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๐ ๔.๑๕ ๔.๒๑ 
๗ การประกันคุณภาพ ๒๐ ๕.๐๐ ๔.๙๐ 

คาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักรวม ๗ มาตรฐาน   ๔.๔๖ ๔.๖๐ 
 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละตัวบงชี้ตามรายมาตรฐานแลวพบวา สถาบันพระบรมราชชนก 
มีจุดออนในดานการบริหารจัดการ  การผลิตผลงานวิชาการ  ปจจัยเกื้อหนุนในการจัดการศึกษา  จึงได
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป  ดังนี ้
 ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการเก่ียวกับปจจัยเก้ือหนุนในการจัดการศึกษา เชน ระบบการเงินการ
คลังและพัสดุ  ระบบสารสนเทศ  ระบบการบริหารบุคลากร เปนตน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน และเอื้อตอการบริหารวิชาการ 

๒. แสวงหามาตรการในการยกวิทยฐานะของคณาจารยใหเทียบเทากับสถาบัน อุดมศึกษาอื่นๆ 
เชน ตําแหนงทางวิชาการ คาตอบแทน เปนตน 

๓. วิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จขององคกร เพื่อมากําหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยไปสูความ
เปนสากลและความยั่งยืนขององคกร 

๔. จัดทําแบบประเมินและเครื่องมือวัดตามรายตัวบงชี้คุณภาพ เพื่อใหผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได    
 อีกท้ังไดพัฒนา คูมือ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพ
วิทยาลัยในสังกัดข้ึน  โดยนําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใชสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  



 ๒๐

มาผนวกกับองคประกอบในการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล  และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   ทําใหไดตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันพระ
บรมราชชนกท่ีครอบคลุมตัวบงชี้คุณภาพของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ๒๕๔๒  

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกกําลังปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ  
บุคลากรทุกคนทุกฝาย  ตองมีความรูความเขาใจ และดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อใหการดําเนินงานจากสวนกลางท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักงานอธิการบดี  มีแนวทางการดําเนินงานท่ี
สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะวิชา  เพื่อใหการจัดการศึกษา
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง  สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทยไดอยางมีศักดิ์ศรี  จึงจัดทําโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนกสวนกลาง  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและคุณภาพของการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพสอดคลองกับบทบาทการเปนสํานักงานอธิการบด ี

การดําเนินการในระยะนี้นอกเหนือจากการเนนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ของสถาบันพระบรมราชชนกสวนกลางแลว  ยังคงมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง  โดยกําหนดใหมีการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในโดยใชตัวบงชี้คุณภาพท่ีพัฒนาข้ึน  
ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยทุกแหงในรอบ ๓ ป  ติดตามการพัฒนาคุณภาพของแตละวิทยาลัยตาม
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคุณภาพท่ีไดรับจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 รวมท้ังยังคงดําเนินการแสวงหาความเปน Good Practice  โดยดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได
นอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนนโยบายในการดําเนินงานของหนวยงานราชการทุกแหง  เพื่อ
รวมกันสรรคสรางสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุข   ทิศทางสําคัญเพื่อสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน และเปนการสราง
สังคมที่พึงปรารถนา ซ่ึงการสรรหา Good Practice  ครั้งนี้ไดมีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆมารวมนําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานท่ีดี (Good Practice) ของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขโดยใชระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดวย  ผลการดําเนินงานพบวา 
มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกวา เปน(Good Practice) ของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อสังคมท่ีอยูเย็น
เปนสุขโดยใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี ้ ๑)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา   ๒)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี ๓)สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
ธนบุรี  ๔)คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี  ๕) คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 



 ๒๑ 

 
 

ระยะที่ ๘ การปรับเปล่ียนสถานะเปนสถาบันอุดมศกึษา 
 สถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก  เพื่อปรับเปล่ียน
สถานะใหเปนมหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  และมีคณะวิชาทั้งสิ้น  ๓๗  คณะ  ซึ่งเดิมคือ วิทยาลัยตางๆใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีความเปนอิสระทางวิชาการ(Academic Freedom) 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  อีกทั้ง “เสรีภาพทางวิชาการ” เปนฐานรองรับ “ความเปน
เลิศทางวิชาการ” 
 ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เปนหนวยงานตนสังกัด  เปนมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ
เพื่อผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  ดวยในปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการ  ที่ทําใหตองเรงดําเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทั้งในสถาบันพระบรมราชชนกสวนกลางและวิทยาลัย 
ไดแก 
 ๑. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซึ่ง
จะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 ๒. ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน และ
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็น
ตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา                      
 ๓. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 
 ๔. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอ  ผูมีสวนได
สวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 ๕. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation) มีความ
โปรงใส (transparency)  และมคีวามรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



 ๒๒

 ๗. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อ
เปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  
 ๘. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม 
 ๙.กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
 อีกทั้งการผลักดันใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการนั้น  มสีภาวะเง่ือนไข( PRECONDITION ) และเง่ือนไข  
( CONDITIONS ) ที่จะนําไปสูความเปนเลิศ  สภาวะเง่ือนไขที่สําคัญเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการไดแก 

๑. คุณภาพดานมันสมอง (INTELLECTUAL QUALITY) ของอาจารย นักศึกษาและพนักงาน 
๒. เสรีภาพทางวิชาการ (ACADEMIC FREEDOM) ซึ่งรวมทั้งสิทธิที่จะผิดพลาดไดและมีสิทธิ์ทีจ่ะแกไข 

ขอผิดพลาดนั้นๆของอาจารย 
๓. ความเปนอิสระจากระบบราชการที่เชื่องชา ( FREEDOM FROM BUREAUCRACY )  
๔. ความยืดหยุนตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในดานทิศทางและโครงสราง (FLEXIBILITY )  
๕. ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ( LOCATION ) และ  
๖. หองสมุดที่ทันสมยั ( MODREN LIBRARY )  
ทั้ง ๖ ขอนี้ คือ สภาวะเง่ือนไขที่จะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ แตความเปนเลิศทางวิชาการยอมขึ้นอยูกับ 

เงื่อนไขที่สําคัญอยางยิ่งอีก ๑๑ ประการ คือ 
๑. การแตงตั้งบรรจุพนักงานที่มีความเปนเลิศในตําแหนงตางๆอยางเหมาะสม 
๒. งานวิจัยและงานสอนจะตองสนับสนุนกันในดานความเปนเลิศไมใชเดนเพียงดานใดดานหนึ่งเพียงอยางเดียว 
๓. การประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอยางสม่ําเสมอ 
๔. ความยืดหยุนในการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสถานการณและโอกาสในการทําวิจัยขามสาขาวิชา 
๕. ความเปนเลิศทางวิชาการ ไมไดขึ้นอยูกับจํานวนของอาจารยชาวตางประเทศ 
๖. อาจารยชาวตางประเทศควรจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกันกับอาจารยชาวไทย ทั้งในดานเงินเดือนและ 

สวัสดิการตาง  ๆ



 ๒๓

๗. เครือขายการติดตอกับนานาชาติในดานวิชาการและการทําวิจัย 
๘. ความเปนอิสระในการใชงบประมาณสําหรับงานสอนและการทําวิจัย หากจะมีองคกรตรวจสอบจากภายนอกก ็

ควรจะตรวจสอบแคเพียงวา ภาษีอากรของประชาชนถูกนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสมหรือไมเทานั้น 
๙. การบริหารที่เนนคุณภาพมากกวาปริมาณหรือสถิต ิมีวิสันทัศนที่ยาวไกลมีการกระจายอํานาจอยางเหมาะสม

และมีความใจกวางที่จะรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากพนักงานระดับลาง แมวาบางคร้ังอาจจะเจ็บปวด 
๑๐. งบประมาณที่เพียงพอตอการสรางความเปนเลิศทางวิชาการตามที่กลาวมาแลว 
๑๑. การหยิบยื่นความเปนเลิศทางวิชาการใหกับชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมกับชุมชน 
ประกอบกบันโยบายรัฐบาลที่ใหมีการลดอัตรากําลังขาราชการ  สงผลกระทบใหไมสามารถบรรจุอาจารยใหมเขา 

ปฏิบัติงานทดแทนอาจารยที่เกษียณราชการได  การแกไขโดยจางอาจารยชั่วคราว  ไมสามารถแกไขปญหาอยางแทจริง  
โดยเฉพาะในขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยตางๆมีการเปดสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  ทําใหมีการไหลออก
ของอาจารยืที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง  ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกจึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนสถานะเปน
มหาวิทยาลัย  และมีพระราชบัญญัติของตนเองหรือมีฐานะเปนนิติบุคคล  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการการจัดการศึกา
อยางมอือาชีพ 
 สําหรับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามนี้  สถาบันพระบรมราช-
ชนกไดกําหนดตนเองวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  โดยอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประเภท ค ๒  
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร
กายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทํา
วิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที่ ๒  เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
 นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกยังคงดําเนินการประกวดสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ดีอยาง
ตอเนื่อง  โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัลมุงสูความเปน Good Practice โดยใชระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน ๒ แหง คือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุราษฎรธานี  และในปพ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ดี(Good 
Practice) มีจํานวน  ๓  แหง  คือ   

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดรับ ๒ โลรางวัล  ในประเด็น ระบบและกลไกการ
บริหารการเงินและงบประมาณ  และ ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร   
 ๒. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในประเด็นระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 ๒๔

 ๓. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นการวิจัยและผลงานวิชาการ 
 
 

ปพ.ศ. ๒๕๕๔  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับรางวัลสถาบันอุดมศกึษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ด(ีGood Practice) มี
จํานวน ๓ แหง  คือ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เรื่อง การบริการวิชาการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา เร่ือง การบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เรื่อง การบริการวิชาการ  และมี
สถาบันอุดมศึกษา ๑ แหง  ไดรับรางวัลมุงสูความเปน Good Practice คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน    

และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวโรกาสครบรอบ ๑๒๐ ป แหงวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลา- 
ธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งมีการถวายพระราชสมัญญาเพิ่มเติม คือ “พระบิดาแหงการอุดมศึกษา
ไทย” สถาบันพระบรมราชชนกจึงไดจัดการสัมมนาวิชาการ QA & KM to The ASEAN Society  ระหวางวันที่ ๒๗ 
– ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ และมีการสรรหาสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏบิัติงานที่ดี  โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมนําเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่ด(ีGood Practice) รวมทั้งสิ้น  ๒๔  สถาบัน  
๕๐  เร่ือง 
 นอกจากนี้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม ในปงบประมาณ 
๒๕๕๔ จํานวน ๓ แหง  และ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓๔ แหง  ผลการประเมินไดรับการรับรอง
อยางไมมีเงื่อนไข  สําหรับการดําเนินงานขั้นตอไปนั้น คือ การเตรียมความพรอมใหแกวิทยาลัยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๒ 
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 ในระยะแรกการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให
บรรลุวัตถุประสงคในหลักการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนกคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ 
และเกณฑคุณภาพ   จึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการตัดสินมาเปนลําดับ  โดยอิงตามตัวบงชี้และ
เกณฑคุณภาพที่กําหนดโดยสถาบันพระบรมราชชนก  สภาการพยาบาล  และสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา   และมีรูปแบบการประเมินเปนการประเมินตามสภาพจริง  พรอมทั้งมีการตรวจสอบรองรอย  
หลักฐาน  ตามระบบการจัดเก็บฐานขอมูลของวิทยาลัยที่ไดรับการประเมิน เพื่อเปนการสนับสนุนใหวิทยาลัยได
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ลักษณะการประเมิน
คุณภาพเปนแบบกัลยาณมิตร เที่ยงตรง โปรงใส ตรวจสอบได และเนนการมีสวนรวมของผูรับการประเมิน 
 สถาบันพระบรมราชชนกดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยยึดแนวทางตามความมุงหมายหลักการ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ในมาตรา ๔๘ ระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนนิการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในมาตรา ๔๙ วรรคสองระบุวา ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอย ๑ 
คร้ังทุกหาป นับตั้งแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระยะแรก แบงออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ 
 ๑.  วิทยาลัยประเมินตนเองเพื่อสะทอนจุดแข็ง จุดออนของการจัดการศึกษา 
 ๒. เครือขายวิทยาลัยภาค ประเมินวิทยาลัยแตละแหงในภาค เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย
และผลักดันชวยเหลือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครือขายใหมีการพัฒนาไปพรอมๆ
กัน 
 ๓. สถาบันพระบรมราชชนก ประเมินวิทยาลัยทุกแหง เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย โดย
ประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของวิทยาลัยและสะทอนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยของ
สถาบันพระบรมราชชนก โดยประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 



๒๔ 
 
 
 ในขณะนี้สถาบันพระบรมราชชนกอยูในชวงปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัยตางๆจํานวน  ๓๗  
แหง  ปรับเปลี่ยนสถานะเปนคณะวิชา  การประเมินคุณภาพภายในจึงตองปรับเปลี่ยนไปดวย  สถาบันพระบรมราช
ชนกสวนกลางที่เปรียบเสมือนสํานักงานอธิการบดี  มีหนาทีค่วบคุม ติดตาม กํากับ ประเมินและพัฒนาซ่ึงวิธกีาร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใชแนวปฏิบัตติามกฏกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดไว  ดังนี ้

๑)ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใชกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

๔)ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบ
ตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี ้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง  ๆ (๒) คณาจารยและระบบการพัฒนา
คณาจารย (๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (๕) อุปกรณการศึกษา  
(๖) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ 
นักศึกษา (๘) องคประกอบอ่ืนตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรทั้งนี ้ ใหแตละคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนบัสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
วิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหนาที่ ดังนี ้
 ๑.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแตระดับภาควิชาหรือกลุมวิชา คณะวิชา และ
สถาบันโดยรวม) 
 ๒.ดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สถาบัน
และหนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาขึ้น 
 ๓.จัดทํารายงานประจําปซึ่งเปนผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. ใหขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน และเตรยีมความพรอมอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๕. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ สมศ. และหนวยงานตนสังกัด 



๒๕ 
 
 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี ้

๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่
สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
      ๒)  เพื่อใหวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเปาหมาย  (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

 ๓) เพื่อใหวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
             ๔) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหมั่นใจวาวิทยาลัยสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
             ๕) เพื่อใหสถาบันพระบรมราชชนกและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ 

การจัดทําตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก คร้ังนี้  จึงมี
วัตถุประสงค  ดังนี ้
 ๑) เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 
 ๓) เพื่อทดลองใชและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของคณะวิชา และสํานักงานสวนกลาง
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 
กระบวนการจัดทําตัวบงชี้ และเกณฑการตัดสิน 

กระบวนการในการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน
พระบรมราชชนก มีดังนี ้

๑) ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี การจัดทําตัวบงชี้คุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

๒) ศึกษา เอกสารการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล  แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  เกณฑคุณภาพ



๒๖ 
 
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ คูมือการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตลอดจนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง  ๆ

๓) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขทุกแหง  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

๔) วิเคราะห สังเคราะห เอกสารตางๆทั้งหมด  เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําราง ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตางๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก 

๕) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย
ตางๆ โดยสถาบนัพระบรมราชชนก  ประกอบดวยผูแทนจากวิทยาลัยตาง  ๆ
          ๖) ประชุมกลุม(Brainstorming)จัดทํารางตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยตางๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน  ๒  คร้ัง 

           ๗) การสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus group) มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหกลุมยอยซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผูบริหารของวิทยาลัยทุกแหง  ไดรวมกันพิจารณารางมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการ
ตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตางๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก 
   ๘) ประชุมกลุม(Brainstorming) นําขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus group) และ
ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ามของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและคูมือการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม- 
ศึกษามาพิจารณาปรับปรุงแกไขรางตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตางๆ โดย
สถาบันพระบรมราชชนก 

๙) เสนอตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก  ใหวิทยาลัย
ทุกแหงนําไปใช 
 
ตัวบงชี้และเกณฑการตัดสิน สําหรับการประกนัคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป ๒๕๕๑ 
กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน ๔ กลุม คือ 
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอ
บรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น  เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบัน
สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชน
ไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 



๒๗ 
 
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการดํารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ
มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบนัในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เปน
สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒  เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
  กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการทําวิทยา
นิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของ
ประเทศสถาบันมศีักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี 
และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ในการประเมินครั้งนี้มีการกําหนดคาน้ําหนักของมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ  และสถาบันพระบรมราช-
ชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ค  ๒  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเนนการผลิต
ระดับปริญญาตร ี  โดยสอดคลองกับพันธกิจหลักที่กําหนดไว  รวมทั้งหนวยงานตนสังกัด(กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่ง
เปนหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน   
 นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกไดดําเนินการวิเคราะหและรวบรวมตัวบงชี้ที่มีกระบวนการคุณภาพเปนไปใน
แนวทางเดียวกันเขาเปนกลุมภารกิจ  เพื่อลดภาระการเขียนรายงานการประเมินตนเองที่ซ้ําซอน  และยังชวยใหบุคลากร
ของวิทยาลัยมีความรูความเขาใจของจุดมุงหมายในแตละตัวบงชี้  และสามารถกําหนดแผนการดําเนินงานที่บูรณาการกัน
เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ  ชวยใหคณาจารยของทุกวิทยาลัยไมตองทํางานซ้ําซอนกันและทุกคนทุกฝายมสีวนรวมในการ
กําหนดแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการ  ที่ทําใหเกิดผลลัพธตามรายตัวบงชี้อยางครบถวน  อีกทั้งตัวบงชีคุ้ณภาพที่จัดทํา
ขึ้นใหมนี ้  รายงานการประเมินตนเองที่จัดทําขึ้น  สามารถนําไปจัดสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดโดยไมตองจัดทําใหมอีกครั้ง 
 
 
 
 



๒๘ 
 
สรุปตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
 

รายการ วพบ. วสส. 
องคประกอบที่ ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑)   
๑.๑.๑ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถาบัน (สมศ ๑๖) 

  

๑.๑.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ ๑๗) 

  

องคประกอบที่ ๒    การผลิตบัณฑิต   
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ ๒.๑)   
๒.๑.๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช)  - 
๒.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒)   
๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย (สมศ ๑๔)   
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ ๒.๔)   
๒.๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ ๒.๕)   
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖)   
๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)   
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ ๒.๗) 

  

๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตร/ีผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป (สมศ ๑) 

  

๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ(สมศ ๒) 

  

๒.๗.๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร(สมศ ๓ เฉพาะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ) 

  

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
(สกอ ๒.๘) 

  

 



๒๙ 
 

รายการ วพบ. วสส. 
องคประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร(สกอ ๓.๑)   
๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒)   
องคประกอบที่ ๔  การวิจัย   
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ ๔.๑)   
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ ๔.๒)   
๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๕)   
๔.๒.๒ งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ ๖)   
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗)   
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(สกอ ๔.๓) 

  

องคประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแกสังคม   
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ ๕.๑)   
๕.๑.๑ ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) 

  

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ ๕.๒)   
๕.๒.๑ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
(สมศ ๙) 

  

๕.๒.๒ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายในสถาบัน
(สมศ๑๘.๑) 

  

๕.๒.๓ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน
(สมศ๑๘.๒) 

  

องคประกอบที่ ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ ๖.๑)   
๖.๑.๑ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๐)   
๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๑)   
องคประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ   
๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑)   
 



๓๐ 
 

รายการ วพบ. วสส. 
๗.๑.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  (สมศ ๑๓)   
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ ๗.๒)   
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ(สกอ ๗.๓)   
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔)   
องคประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ   
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑)   
องคประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑)   
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ ๑๕)   

รวมตัวบงชี ้ ๓๙+๒ ๓๙+๑ 
 
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน   จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ซึ่งสามารถแยกไดเปน ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) 
การดําเนินงานและเก็บขอมูล  (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P =  เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเป
นขอมูลในการวางแผนดวย  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ งชี้หรือเกณฑการประเมิน 
จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเร่ิมปการศึกษา เพราะตอง
เก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 
 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่ ๑๒ 
ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 
 C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ระหวาง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณป
ถัดไป  หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได การกําหนดตัวบงชี้ 
 
 



๓๑ 
 
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี้  จําแนกเป น ๒ ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิง
ปริมาณ  ดังนี ้

๑) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เป น ๕ ระดับ มี
คะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได ๑ คะแนน ใหถือวาได ๐ คะแนน 

๒) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง ๑ ถึง 
๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ (ซึ่งอยู ในรูปร อยละหรือ
คาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิด
เปนคะแนน ๕ ไว ตัวอยาง  เชน 

ตัวอยางที่ ๑ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เปนคะแนน ๕ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ ๗๕.๕๑   
คะแนนที่ได  =  ๗๕.๕๑ x ๕            =   ๓.๗๘ 

                             ๑๐๐ 
ตัวอยางที่ ๒ กําหนดรอยละ ๘๕  เปนคะแนน ๕ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ  ๓๔.๖๒   
คะแนนที่ได  =   ๓๔.๖๒ x ๕     =   ๒.๐๔ 
                      ๑๐๐ 
ตัวอยางที่ ๓ กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย  ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนคะแนน ๕   

ผลการดําเนินงานได  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕  บาทตอคน 
                            คะแนนที่ได  =  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕   =  ๓.๘๑ 

                                       ๒๐๐,๐๐๐ 
ตัวอยางที่ ๔ กําหนดรอยละ ๙๐  เปนคะแนน ๕  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ ๙๒.๐๘ 

                             คะแนนที่ได  =  ๙๒.๐๘ x ๕    =   ๕ 
                                                  ๑๐๐     
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 
๑) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน ๕ จะไดคะแนน ๕ 
๒) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน  ๕  คํานวณ คะแนนที่ได ดังนี ้
 คะแนนที่ได   =     คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ          x  ๕  
                                   คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ ๕ ของตัวบงชี้นั้น ๆ 
ขอปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ ๓  
ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข ๕ ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 



๓๒ 
 
                                                  ๗๒.๓๖๔  เปน    ๗๒.๓๖ 
                                                   ๓.๙๗๕  เปน  ๓.๙๘ 
  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือ
ดําเนินการไมครบที่จะได  ๑  คะแนน ใหได  ๐ คะแนน โดยมคีวามหมายของคะแนน  ดังนี้ 
           คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐         หมายถึง      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
                                คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐        หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
                                คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐       หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
                                คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐       หมายถึง การดําเนินงานระดับด ี
                                คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐        หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
วิธีการรายงานตอสถาบันพระบรมราชชนก 
 คณะวิชาหรือวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก ตองดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ระดับวิทยาลัย ถือเปนเสมือน Progress Report โดยการรายงานสภาพจริงของ
สถาบันการศึกษา ครอบคลุมชวงเวลาระหวางเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคมของปถัดไป ถือเปนหนึ่งปการศึกษา และให
สงสถาบันพระบรมราชชนกภายในเดือนมิถุนายนของทุกป 
 รายงานประจําป  หมายถึง  รายงานสัมฤทธิ์ผลการดําเนินงานในรายปของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปน
รายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 วัตถุประสงคการจัดทํารายงานประจําป ม ี๓ ประการ คือ 
 ๑)  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามมาตร ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ 
ที่วาใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก” 
 ๒)  เปนหนาที่อยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทํารายงานประจําป เพื่อแสดงถึงสัมฤทธิผลในการ
ดําเนินงานและเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 ๓)  เพื่อใชเปนขอมูลของหนวยงานสําหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน และหนวยงานภายนอก 
 องคประกอบของรายงานประจําป ประกอบดวย ๔ สวน คือ สวนที ่๑ สภาพปจจุบันของสถาบัน สวนที ่๒ ผล
การประเมินการดําเนินงานของสถาบัน สวนที ่๓ ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาสถาบัน และ สวนที ่๔ ภาคผนวก 
 



๓๓ 
 
 รายงานประจําป มีความยาวไมเกิน ๓๐ หนา โดยไมรวมภาคผนวก ดังนี ้
 ๑.  สวนนํา 
 ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทสรุปสําหรับผูบริหาร (ความยาว ๓ - ๕ หนา) ตลอดจนสารบัญเร่ือง สารบัญ
ตาราง/สารบัญภาพ (ถาม)ี 
 ๒.  สวนสาระ 
  ๒.๑  บทนํา (ใหเขียนในลักษณะ Profile ไมเกิน ๒ หนา) 
   ๒.๑.๑  ความเปนมาและเอกลักษณของสถาบัน 
   ๒.๑.๒  ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนการดําเนินงาน 
   ๒.๑.๓  สภาพทางกายภาพในสถาบัน 
   ๒.๑.๔  โครงสรางองคการและการบริหาร 
   ๒.๑.๕  หลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน 
   ๒.๑.๖  จํานวนนักศึกษา และบุคลากร 
   ๒.๑.๗  งบประมาณ (แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน และนอกงบประมาณ) 
   ๒.๑.๘  อ่ืนๆ  
 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ กอนการตรวจเยี่ยมวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมินทํากําหนดการประเมิน 
(๗ วัน หลังการประสานงาน) 

ศึกษาขอมูล (๗ - ๑๕ วัน) 
- รายงานประจําป 
- ขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
- เอกสารหลักฐาน ขอมูลอื่น  ๆที่
เกี่ยวของ 

ศึกษา 
วิเคราะหขอมูล 

กําหนดขอบเขตการประเมิน 



๓๔ 
 
 

คณะผูประเมินภายในที่ไดรับการมอบหมายใหเปนผูประเมินวิทยาลัยแตละแหงทําการศึกษารวบรวมขอมูล
จากรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจําปของวิทยาลัยและเอกสารรายงานอ่ืนๆ  ซึ่งวิทยาลัยจัดสงมาให
ลวงหนา ดังนี ้
 ๑) คณะผูประเมินภายในทําการศึกษาวิเคราะหรายงานประจําปของวิทยาลัยขอมูลตามมาตรฐานและ 
ตัวบงชี้ของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก และเอกสารขอมูลอื่น  ๆ
 ๒)  คณะผูประเมินประชุมปรึกษาหารือ กําหนดประเด็นและรายการขอมูลทีจ่ะตองตรวจสอบระหวางการ
ตรวจเยี่ยมวาจะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง จากแหลงใด ดวยวิธีการอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหมีหลักฐานครบถวน 
เพียงพอในการสรุปผลการประเมินอยางถูกตองชัดเจน 
 ๓)  หลังจากนั้น  คณะผูประเมินภายในรวมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมิน กําหนด 
ตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระงานใหผูประเมินภายในในแตละคนใหชัดเจน โดยขอใหวิทยาลัยชวยเตรียม
สถานที่ในวิทยาลัยที่คณะผูประเมินภายในจะสามารถทํางานและมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอยางเปนอิสระและ
ไมรบกวนผูอ่ืนในระหวางการตรวจเยี่ยม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารตางๆ ทั้งในสวนที่ไดแจงไวลวงหนา และสวนที่อาจ
ขอเพิ่มเติม ตลอดจนนัดหมายผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ผูแทนชุมชน ผูเกี่ยวของ  เปน
ตน เพื่อใหคณะผูประเมินภายในเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณตามกําหนดการในตารางการ
ปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๒ 
ระหวางการตรวจเยี่ยมวิทยาลัย 

ผูประเมินตรวจเยี่ยม 
วิทยาลัย (๒ วัน) 

ดําเนินการ 
- สังเกต 
- สัมภาษณ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
  หลักฐานขอมูล 

วิเคราะห  
สรุปผลการประเมิน 

นําเสนอขอสังเกตตอผูบริหาร 

ประชุมช้ีแจงแก 
บุคลากรของวิทยาลัย 



๓๕ 
 
 
  

๑.  คณะผูประเมินภายในเดินทางไปยังวิทยาลัยตามกําหนดวัน  เวลา ที่ไดนัดหมายกับวิทยาลัยไว ซึ่ง
กําหนดเวลาการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยหนึ่ง กําหนด ๒ วัน 
 ๒.  เมื่อเดินทางไปถึงวิทยาลัยในวันแรก ใหมีการประชุมชีแ้จงแกคณะผูบริหารและบุคลากรของสถาบัน 
เพื่อใหรับทราบกระบวนการและวัตถุประสงคในการประเมิน/ตรวจเยี่ยม ซึ่งมุงเนนการรวมมือกันในการพัฒนา
ปรับปรุงสถาบัน และสรางความคุนเคยระหวางคณะผูประเมินกับผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อแจงให
ทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายใน และการปฏิบัติตนของวิทยาลัยระหวางการ
ตรวจเยี่ยม การพูดคุยในการประชุมอาจเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ (Informal) และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซักถามเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและรวมมือซึ่งกันและกัน 
 ๓.  ระหวางการตรวจเยี่ยม คณะผูประเมินภายในจะทําการประเมินคุณภาพวิทยาลัยตามขอบขายและ
ประเด็นที่ไดกําหนดไว 
 การตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเอกสารตางๆตามที่วิทยาลัยสงให
สถาบันพระบรมราชชนก   รวมทั้งหลักฐานอื่น  ๆที่สะทอนสภาพความเปนจริงอ่ืนๆของวทิยาลัย การรวบรวมขอมูล
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายในอาจใชวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการสุมตัวอยาง การสังเกตการเรียน
การสอน การสัมภาษณพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของ เชน กรรมการวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที ่นิสิตนักศึกษา 
ศิษยเกา ผูแทนชุมชน ผูแทนแหลงฝก เปนตน 
 ๔.  เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว คณะผูประเมินภายในจะนําขอคนพบหรือขอมูลที่ไดทั้งหมดมาอภิปราย
รวมกัน เพื่อวิเคราะหสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะ 
 ๕.  นําเสนอขอสังเกตตอผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยดวยวาจา  เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง  ๆ  และใหโอกาสวิทยาลัยชี้แจงในกรณีที่วิทยาลัยเห็นวาขอสังเกต
ยังไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือไมครอบคลุมบางประเด็น 
 
การนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยยึดตามตัวปอน กระบวนการ และผลลัพธ ทําใหวิทยาลัยที่ไดรับ
การประเมิน ทราบถึงจุดออน จุดแข็ง ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของวิทยาลัยนั้น  ๆ  วิทยาลัยจะไดนํา 
ผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนดไว และปรับปรุงแกไข
จุดออน พัฒนาจุดแข็ง ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาองคกรใหดียิ่งขึ้น    อันจะนําไปสูกระบวนการพิจารณาแตงตั้งผูที่เหมาะสมในการดํารง



๓๖ 
 
ตําแหนงสูงขึ้น    การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพ
ตามภารกิจของสถาบัน 
 ผลการประเมินมีประโยชนตอกลุมเปาหมายตอไปนี้คือ 
 ๑.  ผูบังคับบัญชา หรือผูบริหาร 
 ๒.  อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝาย 
 ๓.  องคกร หรือสถาบันในการบริหารจัดการ 
 ๔.  ผูใชบัณฑิต 
 การนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพ เมื่อดําเนินการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการในแตละองคประกอบ และดัชนีคุณภาพแลวก็ถึงขั้นตอนที่จะนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน และที่สําคัญควรนําไปพิจารณาในเร่ืองตอไปนี ้

๑.  การพัฒนาคุณภาพการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยาง 
ตอเนื่อง 
 ๒.  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 ๓.  การพิจารณาการขึ้นคาจางเงินเดือน และการเลื่อนตําแหนง 
 ๔.  การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปนประโยชนตองาน 
 
 
 
 



บทที่  ๓ 
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี ้และเกณฑการประเมิน 

คําชี้แจงอื่นๆในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันแตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตัวบงชี้คุณภาพทุก
ตัวในการประเมินคุณภาพ 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทาและหนวยงานที่มีการเรียน
การสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความ
ในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ การประเมินสภา
สถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําหลักสูตรและผูบริหารหลักสูตร เปนตน 

๓) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ ๑.๑  ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ และ 
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุใหชัดเจนและตองประเมิน
ในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. 
ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด 

๔) อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 
ปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัยประจํา  หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป 
การศกึษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี ้
     ๙-๑๒ เดือน             คิดเปน ๑ คน 

       ๖ เดือนขึ้นไปแตไมถึง ๙ เดือน  คิดเปน ๐.๕ คน 
     นอยกวา ๖ เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

 
นิยามศัพทที่ใชในตัวบงชี้ 
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว าผู เรียนสําคัญที่สุด เปนกระบวนการจัด
การศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพ
จริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนได
คิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ 

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ โดยสะทอนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชาน้ันๆ 



๓๘ 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุ งพัฒนาความรู  และ
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน 

๑) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 
๒) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
๓) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
๔) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
๕) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)   
๖) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)   
๗) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)   

การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ  และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน(organization-wide goal)
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของ 
แตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ  มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โ ด ย มี ก อ ง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย ห รื อ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก   หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ 
และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย  ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมิน
บทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือ
เปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติ 
งาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของป ญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม 
ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุป



๓๙ 

 

ผลอยางเปนระบบ 
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติรวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ 
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูล
สากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให
เปนวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมกับกลุมวิชาทางศิลปะ ตามการ
จัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป 
(Literature) และตามการแบงกลุม ISCED (International Standard Classification Eduction) ไดแก คณะวิจิตร
ศลิป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะ
มนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยเปนผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อใหเกิดผล
งานในมิติใหม หรือเปนการพัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร
ทางสิลปะงานสรางสรรคยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณคาและ
คุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  หรือ  ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 
งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย  โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอยางเปน
ระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ 
งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆอาทิผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับนานาชาติ
อยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติ 



๔๐ 

 

แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ  หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเปนการ
นําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยประกอบดวยหลักเกณธในการพิจารณาคุณภาพ 
ดังตอไปนี้ 

๑. ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา 
๒. หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการ

บริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
๓. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเปนโครงการ

ความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ 
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองคประกอบของ

คณะกรรมการที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ไดรับ
การยอมรับในวงวิชาการ 

๕. ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่
จัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพื้นบาน ดนตรี ดุริยางคศิลป และนาฏศิลปนอกสถานที่ 
(Street Performance) เปนตน 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนํามาใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการ
นําไปใชจนกอใหเกดิประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังนี้  
      ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆทีทํา
ใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
     ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูล
การประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 



๔๑ 

 

      ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือองคกร
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอดุมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการ
รับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการกลั่นกรองและไดรับ
การรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 
 ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Books) 
ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่สะทอนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอานทั่วไป 
โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและ
ใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบน
พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวชิาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา คนควาใหเปนไปอยางสม
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

๑) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
๒) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไว กับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย

และตอหนวยงานที่ตนสังกัด 
๓) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 



๔๒ 

 

๔) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
๕) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
๖) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
๗) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
๙) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
พึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยอาจใช กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยตองยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต อง ๒) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ๓) 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ๕) มุ งผล
สัมฤทธิ์ของงาน ๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ 
คือ ๑) จรรยาบรรณตอตนเอง ๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  ๔) จรรยาบรรณตอหนวย
งาน ๕) จรรยาบรรณตอผู บังคับบัญชา  ๖) จรรยาบรรณต อผู ใต บังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน ๘) 
จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ ๙) จรรยาบรรณตอประชาชน และ๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มี
ตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หนวยกิตตอปการศึกษา 
(๑๘ หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

         - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  ลงทะเบียน  
๒๔  หนวยกิต ตอปการศึกษา (๑๒ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกต)ิ 

ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หนวยกิตตอปการศึกษา 
(๑๕ หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

       -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หนวยกิตตอปการศึกษา(๑๐  
หนวยกิตตอภาคการศึกษา)   
ขั้นตอนการคํานวณคา  FTES มีดังนี ้

๑) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ  ผลรวมของผลคูณระหวาง
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จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เป ดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

SCH =   ∑ nici 
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

      Ci =     จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
๒) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้

 FTES =                         SCH 
                                 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมีการคํานวณเปน
ภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิไดนับวาการสอน
ดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง   วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตาม
เปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอก
สามารถนําไปใชประโยชนได 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ มคนตางๆที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา  ผูปกครอง สมาคม 
ผูปกครอง ผูปฏิบัติงานคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ 
ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี 
ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช เวลา ๕ ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยทุธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผน
กลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผนที่ถายทอดแผน 
กลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตอง
ดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมาย



๔๔ 

 

ของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียด
และทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ
อ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู ได  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทาํการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทํา
เปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และนําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณ ต างๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานใน
การทํางานที่แตกตางกันออกไป 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให
เปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู ใน
ฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานข อมูล Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เป นที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อ
ที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
มหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต างๆ ใหเปนไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชได ทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่ใช ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถกูตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญชูนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก  เปนตน 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชใน
ภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ดังนี้ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มี
ภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ  เพื่อให เกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการ
ปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร  และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปน
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากร
ทั้งดานตนทุน  แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสร างความเชื่อมั่น ความไว วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงาน
ตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู ในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน 
สวนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหน วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น)  และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให
แกบุคลากร โดยมุ งเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียการปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 
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๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการ
แบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุ มบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย
ประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม
จําเปนตองหมายความวาเปนความเหน็พองโดยเอกฉันท 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อใหไดรับการรับรองจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่งมี 
หนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบงชี้พ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถาศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินบน
พื้นฐานที่ทุกสถานศึกษา ตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธหรือผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบดวย ๑๕ ตัวบงชี้ ทั้งตัวบงชี้ที่ ๑ ถึง 
๑๑ เปนตัวบงชี้ตามพันธิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวบงชี้อัตลักษณ  หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรบัการ
อนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงชี้อัตลักษณประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ ๑๖ และ ๑๗  
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตวับงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนา
เพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่
เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ  เชน 
การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย  สุขภาพ   
คานิยมและ จิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพรอมรับการเปน
สมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย   สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย  การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติ
สุข และความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ 
(เลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง) ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ที่ ๑๘  
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การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ  (Full Paper) 
เทานั้น  

ทั้งนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับไดเพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับ
เมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปน
ลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและเกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนใน
กรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) 
โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการ
ตีพิมพ ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีที่
ไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ  
ตัวบงชี้ดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และสถาบันผลิตบัณฑิตไดตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งไดตามคุณลักษณะที่เปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดี ถูกตอง ประพฤติดี มี 
กริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความใฝรูและสามารถแปลความคิดเปนการ
กระทําไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของชาต ิ
ตัวบงชี้ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัยอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและ



๔๘ 

 

การจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสราง
เครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ 
เปนนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนา
องคความรูใหมเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรหมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในงานไดจริง ทั้งการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิงสาธารณะ การใชประโยชนเชิงนโยบาย และการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 ถาสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง และสรางการยอมรับในแวด
วงวิชาการ ดังนั้นจึงควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได 
หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมทั้ง
นักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เกี่ยวกับการใชความรูในการพัฒนา เปนการเรียนรูที่สั่งสมและถายทอดไปสูผูอ่ืนได 
ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผลเปนการเรียนรู สั่งสมองค
ความรู และถายทอดองคความรูนั้นๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคม
แหงการเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต และ
วัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ 
ตัวบงชี้ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการที่ครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรของสถาบันหรือใช
ทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพื่อ
แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง บริการศิษยเกาและ
ประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบ
ของความเปนสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนที่พึ่งของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายได 
หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทางวิชาการโดยการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทางวิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคลอง 
อันกอใหเกิด ความมั่นคง  ความเขมแข็ง และการพัฒนาทีย่ั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจน
การสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง  ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
ตัวบงชี้ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเปนหนวยสงเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการ



๔๙ 

 

สงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อให
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถี
ชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการกํากับดูแลและสงเสริม
การดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทศาสตรการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
ตัวบงชี้ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจ
ที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับดูแลนโยบาย การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบัน และภายนอก
สถาบันภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการตรวจสอบได และหลักความคุมคา 
การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพดวยการ
เปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้ง
เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ 
นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมีความเปนเลิศที่ใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพื่อการพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพอยางตอเนื่องซึ่งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังนั้นการประกันคุณภาพ
อุดมศึกษาจึงเปนการประกันคุณภาพเพื่อความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียน หัวใจของระบบการ
ประกันคุณภาพที่ดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู 
และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผู อ่ืนอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ เปนพลวัต 
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับการมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุก
ดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เพื่อนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มีสวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไร
ก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และ
ในขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละหนวยงาน
ดวย 
 



๕๐ 

 

ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่งประกอบดวย
การกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการกระบวนการและการ 
ควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัดใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน
คุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพ
ภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวน
รวมและการสนับสนุนจากตนสังกัด ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนด
แนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
และปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
ในการชี้นําเร่ืองตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการรักชาติ การบํารุงศาสนาและ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย   สุขภาพ   คานิยมและจิตสาธารณะ   ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  นโยบาย
รัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย  
การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

องคประกอบที่ ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่สถาบัน
จะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และ
จุดเน นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมสีวนรวมของสมาชิกทุก 
กลุ มในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ ที่กําหนดแลวให รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย เจาหน าที่ 
นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ป ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher Education) 

(TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. หลักการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑    กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก 
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันเพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มี
ความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน 
กลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว  จะตองคํานึงถึง
หลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาตมิาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆของชาต ิ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี ้เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ 
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
เกณฑมาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน 
และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)   
 ๒. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ  ๔  พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการประจําป 
 ๕. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ ๔ พันธกิจ 
 ๖. มกีารติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒  คร้ัง และรายงาน
ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
 ๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และรายงานผลตอผู
บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 การประเมินตามเกณฑฯ ขอนี้ ตองสอดคลองกับเกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ ๙.๑ ในเกณฑมาตรฐานขอ ๕  
ตองสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธที่ไมบรรลุเปาหมายจึงจะไดคะแนน 



๕๓ 

 

 ๘. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๘ ขอ 

 
หมายเหตุ 
 ๑. แผนปฏิบัติการควรจัดกลุมโครงการเขาตามรายพันธกิจ  และมีการระบุวัตถุประสงคของแผนในแตละราย
พันธกิจ 
 ๒. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑.๑   ผลการบริหารสถาบันใหเกดิอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบาย   
  สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง  การวิจัยเพื่อสรางและ
พัฒนาองคความรู การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึง
หลากหลายตามวัตถุประสงคของสถาบัน  นําไปสูการกําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งแผนพัฒนา
คณุภาพของสถาบันแตละแหงที่จะสรางองคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค  
เกณฑการพิจารณา  

๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ  

๓. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัดลัดษณ ไมต่ํา
กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบทีเ่ปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
๕. ผูเรียน/บุคลากร/สถานศึกษา ไดรับการยกยองในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ 

เกณฑการใหคะแนน  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๒ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๓ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๔ ขอ 

ปฏิบัตไิด  
๕ ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดีในการ
ขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
หมายเหตุ 

๑. คณะและสถาบันมีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ 

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 



๕๕ 

 

การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันแบะมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจุพิจารณาขอมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกไดกําหนดอตัลักษณบัณฑิตไว คือ “บริการสุขภาพดวยหัวใจ ความเปนมนุษย”  
หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ 
ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการที่เปนจริง  โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก 

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชนก ไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณไว  ดังนี ้
     S=  Service  mind 
 SAP    A=  Analytical  thinking 
     P=  Participation 
 จิตบริการ (Service  Mind) 
 หมายถึงจิตที่พรอมที่จะสละเวลา  แรงกาย  และสติปญญาเพื่อสาธารณะประโยชนเปนจิตที่ไมนิ่งดูดายเมื่อพบ
เห็นปญหาหรือความทุกขยามที่เกิดขึ้นกับผูคน  เปนจิตที่มีความสุขเมื่อไดทําความดีและเห็นน้ําตาเปลี่ยนเปนรอยยิ้ม  
เปนจิตที่เปยมดวย  “บุญ”  คือความสงบเย็นและพลังแหงความดีจิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพื่อนมนุษยดวย
ความเต็มใจ  สมัครใจ  อิ่มใจ  ซาบซึ้งใจ  ปติสุข  มีคุณคาและพัฒนาจิตวิญญาณใหสูงขึ้น  เปนความสมัครใจ  เต็มใจ
ตั้งใจทํา  และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพยสินในการทํากิจกรรมหรือสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน และมีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่น 

 จิตบริการเปนการใหบริการโดยบูรณาการความเปนมนุษยเชื่อมโยงมิติทางสังคม  ออนโยนตอชีวิต   
ออนนอมตอธรรมชาติ  ความเปนกัลยามิตร  จัดบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

การคิดเชิงวิเคราะห  (Analytical  Thinking) 
คือ การคิดเพื่อใหเกิดมุมมองที่มองเห็นอยางเปนองคประกอบที่สัมพันธกันทั้งความสัมพันธทางเดียว 

หรือทางตรงขามและนําไปสูการตีความและใหความหมายในองคประกอบนั้นๆ  อยางลึกซึ้ง  อยางเปนเหตุผล  และ
สอดคลองกัน  ดังนั้น การคิดวิเคราะหจึงหมายถึงความสามารถในการจําแนก  แจกแจง  องคประกอบตางๆ ของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

การใหผูปวยมีสวนรวม  (Patient Participation) 
สิทธิของผูปวยเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยบนการตัดสินใจดวยตนเอง  ซึ่งแสดงถึงความเปนอิสระของมนุษย  

(Human Autonomy)  สิทธิผูปวยนั้นเปนสวนหนึ่ง  เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่สําคัญที่สุดในการเปนผูปวยคือ  
สิทธิที่จะไดรับการบอกเลาถึงขอมูลตางๆ ทั้งนี้ผูปวยจะไดเขาใจและยินยอมใหความรวมมือดวยความเต็มใจ  การ



๕๖ 

 

ยินยอมของผูปวยเปนสิ่งที่มีคุณคาเพราะผูปวยจะไดทราบถึงธรรมชาติ  ลักษณะการรักษา  ตลอดจนประโยชนอันถึงจะ
เกิดขึ้น  การยอมรับเร่ืองการยินยอมของผูปวยสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับวาผูปวยมีเสรีภาพ  แมวาจะกรณีที่แพทย
อธิบายใหแกผูปวยแลวจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ตาม  แตจุดนี้มีความสําคัญมากเพราะเปนการ
ยอมรับในแนวคิดพื้นฐานที่วาผูปวยมีอิสระและสามรถเขามามีสวนรวม  โดยเขาใจถึงกระบวนการรักษาที่ดําเนินอยู  
แทนที่ผูปวยจะมีความคิดเห็นวาตนเองเปรียบเสมือนแตผูรับและปฏิบัติตามคําสั่งแตเพียงอยางเดียวเทานั้นสิทธิผูปวย
เปนการยึดถือคุณคาของความเปนตัวของตัวเองของมนุษย (Autonomy)  และความเคารพผูปวยในฐานะที่เปนมนุษย  
การใหขอมูลขาวสารแกผูปวยนั้นเปนวิธีที่ปกปองอันตรายแกผูปวยซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงดานวิธีก ารรักษา  
นอกจากนี้การบอกขอมูลแกผูปวยใหเกิดความเขาใจ  เปนสิทธิอันชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติตอผูปวยในฐานะที่เปน
มนุษยที่มีศักดิ์ศรี  มีความเสมอภาคดานการใชเหตุผล  การละเวนการปฏิบัติดังกลาวเทากับเปนการปฏิบัติตอมนุษย
เสมือนเปนวัตถุหรือเคร่ืองมือไปสูเปาประสงคบางอยาง  เปนการกีดกันไมใหผูปวยไดมีโอกาสในการตัดสินใจดวยตนเอง   

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑.๒   ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
วิธีการคํานวณ 
 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต/ผูสําเรจ็การศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
   จํานวนบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕) 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุม
ทุกคณะ  อยางนอยรอยละ  ๒๐  ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา
ดังตอไปนี้ 

๑. ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน  รวมทั้งแผนกลยุทธ  และแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปของสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑.๓  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ ๑๗) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบาย 

พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบันซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันนั้น 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ  

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญ
ของสถานศึกษา ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัตไิด  

๑ ขอ 
ปฏิบัตไิด  

๒ ขอ 
ปฏิบัตไิด  

๓ ขอ 
ปฏิบัตไิด  

๔ ขอ 
ปฏิบัตไิด  

๕ ขอ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนสถาบันอุดมศึกษา   
๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนน หรือ

จุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน

และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติ
ที่ดี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน  



๕๙ 

 

หมายเหตุ 
 ๑.เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ทั้งนี้ตองผานความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 ๒.คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
 ๓.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒.กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะดวย 
 สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สมควรกําหนดใชเอกลักษณของสถาบันท่ีกําหนดไว 
คือ “สรางคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”  หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
เพ่ือใหปฏิบัติงานอยูในหนวยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวของกับการดูแล รักษา สงเสริม และ
ปองกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหนวยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระบบบริการสุขภาพชุมชน  หมายถึง  การจัดบริการสุขภาพในระดับทองถิ่น ชนบท และชมุชนเมือง ทั้งในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ และ สถาบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบ   ดวยการมีอาจารยที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร วมมือรวม
พลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆที่ใชในการผลิตบัณฑิต 
ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) สภาพแวด-   ลอมในการเรียนรูและบริการ
การศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามที่แต ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวงวาด วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนด 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับที่  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.     (Framework for Higher Education) 

(TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ   
     ๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



๖๑ 

 

     ๑๐. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๒ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป 

๑. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
      ๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต องไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม ไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา๒๕๕๕  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 
KPI เหลานี้จะปรากฏในหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒  

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และ   ขอ ๓ 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน ๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให มีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓ 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๔  กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 



๖๓ 

 

๓ ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

๖. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวา รอยละ ๓๐  ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค๑ และ 
ค ๒) 
หมายเหตุ 

๑.การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบ
ปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

๒. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)  ในปการศึกษา  นั้นๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 
เกณฑการประเมิน 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค๑  ค๒ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๒   ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
๓   ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๔  ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑.๑  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง-
ครรภ  ตองไดรับการรับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร รวมทั้งหลักสูตร
ตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ของสถาบันการศึกษาทีจ่ะทําการฝกอบรมในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ   และสภาการพยาบาลยังมีบทบาทและหนาที่ความรับผืดชอบในการรับรองวิทยฐานะ
ของสถาบันที่ทําการสอน และฝกอบรม  เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคหรือผูใชบริการจากผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ 
เกณฑการประเมิน 

๑. อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ไมเกิน ๑ : ๖ (นิยาม นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาให
คิดเฉพาะในรายวิชาที่สอนโดยอาจารยประจําอยางนอย ๓ ใน ๔ ของอาจารยทั้งหมดหรือคิดตามชั่วโมงจริงที่อาจารย
ประจําสอน) 

๒. อัตราสวนอาจารยพยาบาลหรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติตอนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของภาค 

ปฏิบัติทางการพยาบาล ไมเกิน ๑ : ๘  

๓. สัดสวนอาจารยประจําตออาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ ไมเกิน ๓ : ๑ ในแตละรายวิชา 
๔. มีแผนการจัดการเรียนการสอนแตละชั้นปตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตร ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกป 
๕. อาจารยพยาบาลมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาลกําหนด 
๖. อาจารยพยาบาลมีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน ๑๐ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
๗. ผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา / หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา มภีาระงานสอนเฉลี่ยตอป

การศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
๘. พยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติหรืออาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาล 

กําหนด 

๙. มีแผนการจัดการศึกษาประจําปการศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายใน 
เดอืนมกราคมของทุกป 

๑๐.  แผนการจัดการศึกษาประจําปการศึกษาของรายวิชาปฏิบัติ มี Block Rotation ที่ระบุชื่อแหลงฝก  
จํานวนนักศึกษา ชื่อนักศึกษา และชื่ออาจารยพยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติประจําในแตละหอผูปวยหรือชุมชนใน 
ปการศึกษานั้น ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกป 
 



๖๕ 

 

๑๑. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยแหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพ 

ทางการพยาบาล รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๘ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๙ ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ตัวบงชี้ที่  ๒.๒  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน 
เกณฑการประเมิน สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก ๒ แนวทางตอไปนี้ 
 ๑) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  ๐ – ๕ หรือ 
 ๒) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ 
ผานมาเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ 

๑) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๓๐ 
ขึ้นไป หรือ 

๒) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๖ ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ 

     ๑.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐ 
     จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

     ๒.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 คะแนนที่ได   =        รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๕ 
                                     รอยละที่ใหคะแนนเต็ม ๕ 
หรือ 
 ๑. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารย ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเทากับ 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารย ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกในปกอนหนาปที่ประเมิน 

     ๒. แปลงคาการเพิม่ขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 



๖๗ 

 

คะแนนที่ได  =คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาx๕ 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 
หมายเหตุ  

๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น  ทั้งนี้
อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองได รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒.๑  การพัฒนาคณาจารย(สมศ ๑๔) 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้  คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 
ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐ 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
  อาจารยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน  
สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกในชวงปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  กําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๓.๖ 
เทียบเทากับ ๕  คะแนน  โดยคํานวณจาก คะแนนสูงสุดอิงตามกรอบที่ กพ. กําหนดตําแหนงใหกับวิทยาลัย ซึ่ง
กําหนดใหอาจารยทุกคนเลื่อนตําแหนงไดถึงระดับชํานาญการพิเศษ  และมีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ เพียง ๑ ตําแหนง 
(ผูอํานวยการวิทยาลัย) หารดวยคะแนนสูงสุดอิงตามกรอบการกําหนดตําแหนงของมหาวิทยาลัย(ศาสตราจารยปริญญา
เอก)  คูณดวย คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่ สมศ กําหนดไว ๕ คะแนน เขียนเปนสูตร ไดดังนี้       
                คาดัชนีคุณภาพอาจารย   (๖ / ๑๐)  x ๖       =   ๓.๖  เทากับ  ๕  คะแนน 
 และดวยยังไมมีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกและยังไมไดดํารงสถานะเปนนิติบุคคล ใหใชการ
เทียบเคียง  ดังนี ้
 



๖๙ 

 

 อาจารยที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  เทียบเทากับ ผูชวยศาสตราจารย 
 อาจารยที่ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ      เทียบเทากับ รองศาสตราจารย 
 อาจารยที่ดํารงตําแหนงระดับผูทรงคุณวุฒิ      เทียบเทากับ ศาสตราจารย 
ขอมูลที่ประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  
นับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และคาน้ําหนักตาม
ระดับคุณภาพของอาจารย  
 สําหรับวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขา ไมนอยกวา ๓ ป 
หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตามเกณฑการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมี
การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้นยังจําเปนตอง
มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
๓. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
๕. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 
หมายเหตุ 
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ ๓ เชน ผลการประเมินหรือผลการสํารวจความพึง
พอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐาน
เชิงประจักษอ่ืนๆที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒   ขอ 
มีการดําเนินการ  
๓ หรือ ๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 



๗๑ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้  นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน 
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหองสมุดและ
แหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมี
สภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพัก
นักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา ๘  FTES  
ตอเคร่ือง 

๒. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงาน
แกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

๓. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ 
โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ ๒ – ๕ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕   
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ ๖ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ 
หมายเหตุ 
      ๑. ในเกณฑมาตรฐานขอ ๑ ใหนับรวม notebook และ mobile service ตางๆของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
      ๒. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน  โดยไมตองเทียบ
เปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
 



๗๒ 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน  โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรู และตอ
ศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
สวนบุคคล การจัดให มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝกประสบการณ ภาคสนามอยาง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  
(internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู เพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษา   ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

กลุมตัวอยางการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ควรใชรอยละ ๘๐ ของผูเรียน หรือคํานวณจากกลุม
ตัวอยางที่เปนที่ยอมรับทางสถิต ิ  

ผลการประเมินการเรียนการสอนของแตละรายวิชาใหใชคาเฉลี่ยของผูสอนในวิชานั้นๆหรือมีการสอน
วิชานี้หลายกลุม ใหใชคาเฉล่ียของทุกกลุมในการประเมินความพึงพอใจ  หากเกินกวา  ๓.๕๑ ถือวาผานเกณฑขอนี้ใน
รายวิชานั้นๆ 

 



๗๔ 

 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
หมายเหตุ 
       ๑. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
หองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 
       ๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่ได
พัฒนาขึ้น  และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
                กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ(TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ตัวบงชี้ที่  ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช) 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี ้:  สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  การจัดกระบวน 
การเรียนรูตองดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนดังนั้นสถาบัน
จึงควรจัดทํากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาใหมีคุณภาพ  และมีประสิทธิผลที่สอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา   
เกณฑมาตรฐาน 

๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวชิา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือแหลงฝกหรือ
ตามที่แสดงไวใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผลการสํารวจความเห็นผูใชบัณฑิต ฯ 

๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหนวยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต)ิ  
๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหนวยการเรียนที่มีความสอดคลอง (ALIGN) ระหวาง วัตถุประสงค

กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล   
๔) ทุกรายวิชามีผังการออกขอสอบ (Test Blueprint)  
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint  ในชั่วโมงแรกของการ

เรียนการสอน   
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษขอสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในทุกรายวิชา 
๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะหขอสอบ  โดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรง  ความยากงาย และคาอํานาจจําแนก

ของขอสอบทั้งรายขอคําถามและรายตัวเลือก    
๘) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมหรือการจัดการความรูหรือการพัฒนานักศึกษา อยางนอยรอยละ  ๑๐  ของรายวิชาชีพ (ในกรณีที่มี
การบูรณาการในรายวิชาอื่นๆใหนับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)   

๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในภาพรวม 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๗ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๘ ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ  
 
 



๗๖ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึ ง  คุณสมบัติที่พึงประสงค  ซึ่ ง ผู สํ า เ ร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย  ๒ สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละ
หลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
มี ๕ ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม   ดานความรู   ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   สวนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช   และอาจปรากฏ
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การ
เปนผูใฝรู   ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ   ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง   สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปน
นักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด   โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษและการนําเสนอผลงาน 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป 

๑. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

เอกสารที่ใชประกอบการประเมินตามเกณฑฯ ขอนี้ คือ เอกสารการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ ในทุกรอบตามแผนในแตละหลักสูตร เชน 
หลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๓ เมื่อมีการประเมินคุณภาพในรอบป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เอกสารยังคงเปนเอกสารการสํารวจฯ 
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อรอบปปรับปรุง ๒๕๕๓ จนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ ในรอบถัดไป 

๒. มีการนําผลจากขอ ๑ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

๓. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 

 
 



๗๗ 

 

เกณฑการประเมิน  
เกณฑทั่วไป 
 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒  ขอ 

มีการดําเนินการ    
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗.๑  บัณฑิตปริญญาตร/ีผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป(สมศ ๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสจุริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น   
วิธีการคํานวณ 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
x  ๑๐๐ 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว   หรือไดรับ
ทุนการศึกษาตั้งแตแรกเขาที่มีขอสัญญาผูกพันใหกลับไปปฏิบัติงานชดใชทุนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว และผูที่ศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูไดรับเกณฑทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 
เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๗๐) และ
ในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําและรายงานผลทีต่ิดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บไดในคร้ังแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถ
ระบุขอมูล ดังตอไปนี ้

๑. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 
๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
๗. เงินเดอืนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 



๗๙ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาต ิ (สมศ ๒) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ ๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะ
ทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต 

กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ดาน ตองทําการ
ประเมินครบทุกดาน  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู
ไว ๖ ดาน  ดังนี ้
 ๑. คุณธรรม จริยธรรม  
 ๒. ความรู  
 ๓. ทักษะทางปญญา  
 ๔. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
วิธีการคํานวณ  

 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต   
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
 
 



๘๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 

ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณา ดังตอไปนี ้

๑. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง  โดยใชแบบสอบถามที่กําหนดโดย สมศ หรือรวบรวมขอมูลโดย
หนวยงานกลางที่ สมศ มอบหมาย 

๒. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเขาศกึษาตอ 
๓. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

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



๘๑ 

 

ตัวบงชี้ที่  ๒.๗.๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๓) (เฉพาะวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาประดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิดความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 
  ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธที่ตีพิมพ หรือศิลป
นิพนธที่เผยแพร โดยผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไมสามารถนับเปนผลงานของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธได 
วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceedings) 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน  

หมายเหตุ 
    -การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานที่
ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพจิารณาดวย 



๘๒ 

 

 -การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปฯฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ 
ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของ
บทความวิจัยแตละชิ้น  

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติพรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด 
ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน คาน้ําหนักของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น   

๓. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว เปนลายลักษณ
อักษร 

๒. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 
๑ ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ  ๑ โดย
ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ งชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐ ของตัวบงชี้ 

๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
หมายเหตุ 
       ๑. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม  จริยธรรม  หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ ๕๐ และมีผูเขารวมการแขงขั้นหรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ๓ สถาบันขึ้นไป) 
 ๒. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป  
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒  ขอ 
มีการดําเนินการ    

๓  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 



๘๔ 

 

องคประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบงออกไดเปนสองสวน คือ (๑) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (๒) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให นักศึกษาได พัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับที่  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะ
ในกิจกรรมตอไปนี้ (๑) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต (๒) การบริการ
ดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกู ยืมการศึกษา  แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ
จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแก 
นักศึกษาและศิษยเกา และ (๓) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบ
ตาง ๆ 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
๒. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
๔. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ ๑ – ๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความตองการของนักศึกษา 
หมายเหตุ 
      ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ ๔ และ ขอ ๕ โดยอนุโลม 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมให มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปน
กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย  และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๕ ประการ ไดแก (๑) คุณธรรม  จริยธรรม (๒) ความรู (๓) ทักษะทางปญญา (๔) 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน (ตองมีวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมที่สงผลใหเกิด Learning outcome ตาม 
TQF  อัตลักษณ และ เอกลักษณ) 

๒. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกัศึกษา 
๓. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู ดานการประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นักศึกษาอยางนอย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย ๒ ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี้ 

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีการสนับสนุนให นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เปนการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมไมใชประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ) 
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
 



๘๗ 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓ - ๔  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

องคประกอบที่ ๔  การวิจัย 
หลักการ 

สถาบนัอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน 
ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน   การวิจัยจะประสบความสําเร็จ
และเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ ๓  ประการ คือ ๑) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   ๒) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง 
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ. ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
๕. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ 
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีม
วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
      ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรู ดานจรรยาบรรณการวิจัยแก 

อาจารยประจําและนักวิจัย 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็น

ตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย เครื่องมือ หรือศูนย ใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน 
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ ๔ และขอ ๕ อยางครบถวนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ

ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข 
และ ค ๒) 
 



๙๐ 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ ๗ 
ขอตามเกณฑทั่วไปและ 

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒   ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย 
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปน
เร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม 
เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม 
โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๓. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ ๒  สูสาธารณชน
และผูเกี่ยวของ 

๔. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เกณฑการประเมิน : 
เกณฑทั่วไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒.๑    งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๕) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจะยประจํา 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 
 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ 

๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 



๙๓ 

 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

 
หมายเหต ุ
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ(full paper)  
และไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว  การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิ
เลกทรอนิกสก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒.๒   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน(สมศ ๖) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมี
ประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค การเผยแพรอยางกวางขวางจากการที่ของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อ
เจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดย
มีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชน
ที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี ้

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เปนผล 
มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ 
พัฒนาสาธารณะไปใช 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่
ลาศึกษาตอ  
 



๙๕ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒.๓   ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ(สมศ ๗) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ : ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 
วิจัยการปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  และเปนประดยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
๐.๒๕ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 
๐.๕๐ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ
๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
x ๑๐๐  อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลที่ตองการ  
 ๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารยประจํา โดย
นับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละ 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ  
 
 
 



๙๖ 

 

ตัวบงชี้ที่  ๔.๓   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ปจ จัยสํ าคัญที่ ส ง เส ริมสนับสนุนให เกิดก ารผลิต งานวิ จัยหรือ งานสร างสรรค ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน   นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอก
ยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ จําแนกเปน ๓ กลุมสาขาวิชา 
๑.๑ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

เทากับ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
๑.๒ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

เทากับ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
๑.๓ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

เทากับ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
สูตรการคํานวณ : 

๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =        
 

๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนที่ได = 
 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

๑. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
๒. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก         x ๕ 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 



๙๗ 

 

หมายเหตุ : 
๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษา

ตอ 
๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา  ปปฏิทิน หรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวน

เงินที่เบิกจายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัย  ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ  ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไมมีหลักฐานให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย  แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคคลสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

องคประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทางวิชาการแก
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทาง
วิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการ
อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการ
นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน
การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
หมายเหตุ 
 เกณฑมาตรฐานขอที่ ๔ ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ ๒ และ ขอ ๓ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑.๑   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย (สมศ๘) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู 
ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการให
เปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ 
ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x ๑๐๐ 
                       จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน   
ขอมูลที่ตองการ  
 ๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปตอยอดพัฒนาเปน
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาใหมหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และโครงการวิชาการที่
เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการ
สอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได 

๓. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับคระ
และระดับสถาบัน 



๑๐๑ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒   กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ ๕.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและ
เปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตาม
จุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (๑) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (๒) การสรางความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (๓) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

๒. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
๔. มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
๕. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพรสูสาธารณชน 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒.๑   ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก(สมศ ๙) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ  ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
ศักยภาพของตน 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
๔. ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฏิบัติ  
๑ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๒ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๓ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๔ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๕ ขอ 

 
ขอมูลที่ตองการ  

๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
๓. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ 

ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  และพัฒนาตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองคกร 

๔. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สราง 
ประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาของตอสังคม  ชุมชน หรือองคกร 

๕. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต  ๒ ปขึ้นไป 
๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต ๕ ปขึ้นไป 
๗. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได 



๑๐๓ 

 

หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป ๒๕๕๕ เปนตนไป  สามารถใชโครงการ/
กิจกรรมใหมที่ปรากฏอยูในแผนระยะยาว  โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันเปนดครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องใน
อนาคตและจะยั่งยืนเขมแข็ง สามารถพื่งพาตนเองได โดย สมศ จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒.๒   ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายในสถาบัน(สมศ๑๘.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี ้:  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เร่ือง จากประเด็นชี้นํา หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
อาท ิการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอาย ุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับ
การเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สราง
สังคมสันติสุข ความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียง
แบบอยาง เปนตน 
 ทั้งนี้ ประเด็นเร่ืองที่ชี้นํา หรือแกปญหาสังคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ  ตองผานการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
-  ปฏิบัติได  

๑ ขอ 
 ปฏิบัติได  

๒ ขอ 
ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๔ - ๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน  ดยมี
บทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงาน โดยมีบทบาท
ในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  



๑๐๕ 

 

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
หมายเหต ุ

๑.มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได ทั้งนี้ตอง
ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒.คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดําเนินงาน

ดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบนัและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒.๓   ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน(สมศ๑๘.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี ้:  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เร่ือง จากประเด็นชี้นํา หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
อาท ิการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอาย ุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับ
การเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สราง
สังคมสันติสุข ความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียง
แบบอยาง เปนตน 
 ทั้งนี้ ประเด็นเร่ืองที่ชี้นํา หรือแกปญหาสังคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ  ตองผานการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
-  ปฏิบัติได  

๑ ขอ 
 ปฏิบัติได  

๒ ขอ 
ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๔ - ๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน โดยมี 
บทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงาน โดยมีบทบาท
ในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  



๑๐๗ 

 

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
หมายเหต ุ

๑.มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได ทั้งนี้ตอง
ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒.คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดําเนินงาน

ดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมสีวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

องคประกอบที่ ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักการ  
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๖.๑   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๓. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบัต ิ

๑ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๒ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๓ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๖.๑.๑   การสงเสรมิและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๐) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม  
เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมใน
สถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม  การ
สงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการกํ าหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มกีารดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
๔. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑการใหคะแนน  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

ขอมูลที่ประกอบการพิจารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๒.  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประดยชนและคุณคาตอชุมชน) 
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและชวง

ระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วีการวิเคราะหผล เปนตน  
๕. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติ และนานาชาติ จากสถาบันหรือหนวยงาน

ที่เปนที่ยอมรับ 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๖.๑.๒   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม  
โดยมีลักษณะที่เปนพลวัติ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอย างมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให
ความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับรักษาและสรางใหตนเอง
และสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔. การจัดใหมพีื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ  
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบัติได  

๑ ขอ 
ปฏิบัติได 
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ 
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา  

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม สามารถประเมินได  

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม   
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและ

ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
๕.  ขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ และขอ ๓ 

หมายเหต ุ
 ๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ  รักษางาย  ใชสะดวก 



๑๑๒ 

 

          ๒. สุขลักษณะ  หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลภาวะ  สุขใจ  สบายกาย 
          ๓. สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร  สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม  ไม
สิ้นเปลือง  และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 



๑๑๓ 

 

องคประกอบที่ ๗   การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล
การทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที ่๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
๖. เกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 
๗. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๗.๑   ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ
สังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญ
รุดหนาอยางรวดเร็ว 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
ลวงหนา 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

๓. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

๕. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ 

๖. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม 
หมายเหตุ 
 หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ ๖ นั้น  ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถวนทั้ง ๑๐ ประการ  ตามนิยามศัพทที่ระบุไว  ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 



๑๑๕ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๗.๑.๑   การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ ๑๓) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผล
สําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปน
รูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดาน
นโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหาร โดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 
หมายเหตุ  ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  
  ระดับคณะ   ผูบริหาร หมายถึง คณบดหีรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที ่๓ กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถใน
เชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ 

๓. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacitknowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacitknowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 



๑๑๗ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลมุการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔   ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และ
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา 
รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยาง
ตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน ตามบริบทของสถาบัน 
จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสีย่งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ ๒ 
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยป

ละ ๑ คร้ัง 
๖. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน

รอบปถัดไป 
 



๑๑๙ 

 

หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการประเมิน ที่สงผล
กระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคง
ทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยที่
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน 
 ๑.มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากรภายในสถาบัน 
ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณดังกลาวได แตไมพบแผนการจัดการความเสื่ยง
หรือไมพบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 ๒.สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน คณาจารย 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวํารากฎให
เห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
 ๓.สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษา
ปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๓ ขอ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 **หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูยย (๐) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมินเปนศูนย 
(๐) ดวยเชนกัน หากเห็นไปตามเง่ือนไขที่กลาวไวขางตน 
 การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก 
 ๑.สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับ
ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
 ๒.เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
 ๓.เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไวลวงหนา 
 
 
 



๑๒๐ 

 

องคประกอบที่ ๘   การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษา
จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของสถาบัน เชน คาหนวยกิต 
คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัยบริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ 
ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอ
จํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุม
สาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความ
รวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะ
เปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยาง
คุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๑. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน 
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
๖. รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบัน
ใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายได
อ่ืน ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบ
การตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ 
กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ ๒ คร้ัง 
๕. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

สถาบันอยางตอเนื่อง 
๖. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
๗. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน  สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและ
ประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่
สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการ
ใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุน
ดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ



๑๒๒ 

 

ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ
เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

องคประกอบที่ ๙   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการ
จัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๓. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๙.๑   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผล
สําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
๔. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ๑) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
 การประเมินตามเกณฑฯ ขอนี้ ตองไปพิจารณาการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัว
บงชี้ ตามรองรอยหลักฐานที่สอดคลองกับเกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ในเกณฑมาตรฐานขอ ๗  คือ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ ๑ คร้ัง และรายงานผลตอผู บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา  จึงจะไดคะแนน 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องคประกอบคุณภาพ 



๑๒๕ 

 

๗. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

๘. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  หรือ ๕  หรือ ๖ 

ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ หรือ ๘ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๙ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

ตัวบงชี้ที่ ๙.๑.๑   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ ๑๕) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี ้:  ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว
วา “...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน...”  ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด  โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดนี้ จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการ
ดําเนินงานดานตางๆของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้นในการประเมินตัวบงชี้นี้จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 
วิธีการคํานวณ 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุรภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
หมายเหตุ 
  ๑. ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนด ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน  
  - ประเมินป ๒๕๕๔ ใชคะแนนประเมิน ๑ ป คือ ป ๒๕๕๓  
  - ประเมินป ๒๕๕๕ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓  
  - ประเมินป ๒๕๕๖ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
  กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่กําหนดใน
ระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 
มาตรการสงเสริม 

 
ตัวบงชี้ที.่..........  ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตาง  ๆ(สมศ ๑๘) 
  ตัวบงชี้ที่ ...................ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ ๑ (สมศ ๑๘.๑) 
ภายในสถาบัน 
  ตัวบงชี้ที่ ...................ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ ๒ (สมศ ๑๘.๒) 
ภายนอกสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เร่ือง จากประเด็นชี้นํา หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
อาท ิการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอาย ุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับ
การเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สราง
สังคมสันติสุข ความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียง
แบบอยาง เปนตน 
 ทั้งนี้ ประเด็นเร่ืองที่ชี้นํา หรือแกปญหาสังคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ  ตองผานการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัตไิด  
๑ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 
 



๑๒๘ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๓. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน  ดยมี

บทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของ
โครงการ 

๔. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงาน โดยมีบทบาท
ในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  ๔ 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก ๕ ประการที่จะสนับสนุนใหการ
ขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ ๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ ๒) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ๓) การบริหารและการจัดการ ๔) การเงินและงบประมาณ และ ๕) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึง
จะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได   

อนึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกบัความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาต ิดังนั้น จึงไดมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที ่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐาน
การอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย ๓ ดาน ไดแก มาตรฐานดาน 
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคณุธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา 

ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก  

๑) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช 
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏบิัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

๒) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก 
คุณธรรมจริยธรรม 

๓) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง 
อยางถูกตองเหมาะสม 

๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 



๑๓๐ 

 

 
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดม 

ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก 
ไดแก 

๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มคีวามยืดหยุนสอดคลอง 
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตาง  ๆอยางเหมาะสมและ 
คุมคา คุมทุน 

๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ 
อุดมศึกษาทั้ง ๔ ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมใน
การจัดการความรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

๑) มหีลกัสตูรและการเรียนการสอนทีท่ันสมยั ยืดหยุน สอดคลองกบัความตองการที ่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียนเปนสําคญัเนน
การเรยีนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวจัิยเปนฐาน มกีารประเมนิ และใชผลการประเมนิ เพือ่ 
พัฒนาผูเรียน และการบรหิารจัดการหลกัสตูร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู 
และทรพัยสนิทางปญญาที่เชื่อมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภท
สถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาต ิ

๓) มกีารใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม 
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาต ิ

๔) มกีารอนรุักษ ฟนฟ ูสืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริม  
สรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรบัใชศลิปะวัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม 
เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ



๑๓๑ 

 

 
๓. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลกัการอันนําไปสูสังคม ฐานความรู และ 

สังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
๑) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและเทศ เพื่อ 

เสริมสรางสังคมฐานความรู  
๒) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู   
นอกจากนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และ
พันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ 
ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน ๔ กลุม  ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนน
ระดับปริญญาตร ีกลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐานละ ๔ ดาน โดย
มีรายละเอียดดังนี ้

๑) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ ๔ 
ดาน 

๑.๑) ดานกายภาพ 
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ด ีมีหองครบทุกประเภท  

พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท มีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย
ประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคาร
โดยประมาณ รวมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และ 
คอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา  ทั้งนี ้อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

๑.๒) ดานวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน  



๑๓๒ 

 

พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม 
มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาที่ด ีสามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการ
บริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารวิชาการ 

๑.๓) ดานการเงิน 
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน มีแผนการ 

เงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว  รวมทั้ง
สอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการ
จัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรม 
อยางชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบตังานควบคูไปกบัการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของ
บุคลากรทุกระดับ 

๑.๔) ดานการบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการ 

ปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาที ่
กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัด
ใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว   มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหาร
จัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลัก
ความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 

๒) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง  ๆ 
๔ ดาน 

๒.๑) ดานการผลิตบัณฑิต 
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ 

นักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของ
สถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน คณาจารยที่สงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรท ู ั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา 



๑๓๓ 

 

๒.๒) ดานการวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใตจุดเนน 

เฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  
นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อให 
ไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเร่ิมสรางสรรคทีม่ีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

๒.๓) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมาย 

ที่เฉพาะเจาะจงทัง้ในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบรกิารโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได
ในหลายลักษณะ อาท ิการใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝก 
อบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง  ๆการจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี ้
สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปน
ขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรบัปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม 

๒.๔) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหนวยงานและ 

ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือโดยออม  เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบนัไดรับการปลกูฝงใหมคีวามรู ตระหนกั ถึงคุณคา เกิด 
ความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิสามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารง 
ชีวิต  และประกอบอาชพี มวีิถชีวีิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจดัการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบัน
มีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
 นอกจากนี้สภาการพยาบาลไดกําหนดหลักเกณฑในการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ไว ดังนี ้
องคประกอบ ดัชนีของการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ(กรณีสถาบันที่มีผูสําเร็จการศึกษาแลว) 

องคประกอบ ดัชน ี
เกณฑสําคัญ 
๑. ผูบริหารระดับคณะหรือเทียบเทา 

 
๑) เปน ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาโททาง การพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ /การบริหาร/ 



๑๓๔ 

 

การศึกษาหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารย และ 
๒) มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา ๕ ป และ 
๓) มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป 

 

องคประกอบ ดัชน ี
๒. อัตราสวนอาจารยพยาบาลประจํา
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

๑) ไมเกิน ๑ : ๖ 

๓. อัตราสวนอาจารยพยาบาลหรือ 
พยาบาลผูสอนภาคปฏิบัต ิตอ
นักศึกษา ในการสอนแตละรายวิชา
ของภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 

๑) ไมเกิน ๑:๘ 

๔. แผนการสอน/ ชุดการสอน ๑) มีทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการ พยาบาล (ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิในระดับปริญญาตร)ี 

๕. ผลการสอบข้ึนทะเบียนประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ 

๑) ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯครั้งแรกไดไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ ของผูเขาสอบครั้งแรก(เฉลี่ยยอนหลัง๓ปการศึกษา) 

๖. ผลงานวิจัย ๑) มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีม ีPeer Review ตาม
มาตรฐานสากลหรือมีการเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีเอกสาร/ส่ิงพิมพ/ส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่รวมสาระเนื้อหา
การประชุม ไมนอยกวา ๒๐% ของจํานวนอาจารยท้ังหมดตอป (เฉล่ีย
ยอนหลัง ๓ ป) 

๗. การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

๑) มีการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกป (เฉล่ียยอนหลัง ๓ ป) 

เกณฑทั่วไป 
๑. ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธ
กิจ นโยบาย วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินงาน 
๑.๑ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน 

 
๑) มีการกําหนดปรัชญา / ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถาบันไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและสอดคลอง
กับองคกรหลัก 
๒) สมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการกําหนด / รับรู 



๑๓๕ 

 

พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค 
ของสถาบันการศึกษา 
๑.๒ แผนงาน/แผนกลยุทธ  
 
๑.๓ การประเมินแผนงานและ
โครงการ 

 
 
๑) มีการวางแผนงานระยะยาว/ แผนกลยุทธ(๔ ปข้ึนไป)ท่ีสอด 
คลองกับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคของสถาบัน 
๑) มีการประเมินแผนงานและโครงการประจําปอยางเปนระบบ 

 
 
 

องคประกอบ ดัชน ี
๒. การจัดการเรียน การสอน 
๒.๑ หลักสูตร 
 
 
 
 
 
๒.๒ อาจารยพยาบาล 

๑) มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล 
๒) มีการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๑) มีโครงสรางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนลาย
ลักษณอักษร 
๒.๒) มีแผนการจัดการเรียนการสอน แตละชั้นปตลอดหลักสูตรและมี
การดําเนินงานตามแผน 
๒.๓) มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๕ ป 
๑) คุณสมบัติอาจารย 
๑.๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
๑.๒) มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎ ี/ ภาคปฏิบัติในสาขาการ
พยาบาล ไมนอยกวา ๑ ป หลังสําเร็จปริญญาโท ปริญญาเอกทางการ
พยาบาล หรือ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือไมนอยกวา ๒ ป หลังสําเร็จปริญญาโท/ 
ปริญญาเอก สาขาอ่ืน หรือไมนอยกวา ๓ ปหลังสําเร็จปริญญาตรี
ทางการพยาบาล 
๒) รอยละของจํานวนอาจารยประจํา ท่ีมีวุฒิการศึกษา 
๒.๑) ระดับปริญญาเอก 
๒.๒) ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา 



๑๓๖ 

 

๒.๓) ระดับปริญญาตร ี
๓) อาจารยมีภาระงานสอนเฉล่ียตอปการศึกษาไมเกิน ๑๐ หนวย
ชั่วโมงตอสัปดาห 
๔) มีระบบพัฒนาอาจารย 
๔.๑) จํานวนอาจารยใหมท่ีไดรับการเตรียมความพรอมตามระบบที่
กําหนด  
( ๓ ป ยอนหลัง ) 
๔.๒) รอยละของอาจารยท่ีไดรับการพัฒนา (อบรม ศึกษา ดูงาน 
สัมมนา ประชุมวิชาการ ใน/ตางประเทศ ทุกป (เฉล่ีย ๓ ปยอนหลัง ) 

 
 
 
 
 

องคประกอบ ดัชน ี
๒.๓ กระบวนการเรียนการสอน ๑) มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชาใน

หลักสูตร ยกเวน วิชาเลือกของคณะอ่ืน 
๒) มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๒.๑) มีการประเมินผลการสอนของ อาจารยโดย นักศึกษา และ 
อาจารยผูสอน หรือผูเก่ียวของ 
๒.๒) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  เมื่อส้ิน
ภาคการศึกษาโดยนักศึกษา 
๒.๓) ใชผลการประเมินในการพัฒนารายวิชา 

๒.๔ นิสิต/นักศึกษาและบัณฑิต ๑) จํานวนและรอยละผูสําเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร (เฉล่ีย ๓ ป) 
๒) รอยละของการมีงานทําและ/หรือศึกษาตอ ของ บัณฑิตท่ีสําเร็จใหม
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ภายในปแรก 
๓) มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จ
การศึกษา ภายใน ๑ ป 
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จ



๑๓๗ 

 

การศึกษา ภายใน ๑ ป 
๒.๕ การวัดและประเมินผล ๑) มีการวัดและการประเมินผลการศึกษาอยางเปนระบบไดมาตรฐาน

ตามหลักการวัดและประเมินผล 
๑.๑) มีผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๒) มีการวิพากยขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๓) มีการวิเคราะหขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๔) มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

๒.๖ ปจจัยเกื้อหนุน 
๒.๖.๑ อาคารสถานที ่

 
๑) มีอาคารเรียน และหองเรียนเอ้ือตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร 
๒) มีหองทํางานเหมาะสมและเอ้ือ ตอการทํางานของอาจารยและ
บุคลากร 

 
 
 

องคประกอบ ดัชน ี
 ๓) มสีถานท่ีทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา

เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา 
๔) มีสถานท่ีพักนักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเอ้ือตอการเรียนและ
การทํากิจกรรมนอกเวลา 

๒.๖.๒ หองปฏิบัติการและ 
อุปกรณการศึกษา 

๑) หองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในทุกสาขา
การพยาบาลและพรอมใช 
๒) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพ เหมาะสมและมี
อุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช 
๓) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาไมนอยกวา ๑ : ๑๐ และพรอมใช 
๔) โสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ และพรอมใช 

๒.๖.๓ หองสมุด 
 

๑) มีตําราหลักทางการพยาบาลที่ทันสมัยไมต่ํากวาสาขาวิชาละ ๑๐ ชื่อ
เรื่อง 



๑๓๘ 

 

๒) มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาล และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ในอัตราสวนนักศึกษา : จํานวนหนังสือ = ๑ : ๕๐ 
๓) จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา ๑๐ ชื่อ
เรื่อง 
๔) จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ ไมนอยกวา  ๑๐ ชื่อ
เรื่อง 
๕) มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการท่ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
๖) มีเวลาใหบริการไมนอยกวา ๖๐ ชม/ สัปดาห 

๒.๖.๔ สถานที่ฝกภาคปฏิบัต ิ ๑) มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา 
๒) แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล 
๓) มีระบบ ความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาท่ีฝกปฏิบัติงาน 

๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อ 
สงเสริมพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา 

๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๒) มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาและแนะแนว 
๓) มีการประเมิน/ติดตามผลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
๔) มีองคกรนิสิตนักศึกษา 

 
 
 

องคประกอบ ดัชน ี
๔.การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ นโยบาย แผนงาน และระบบ 
สนับสนุนการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ 

 
๑) มีนโยบายและแผนงานวิจัยและวิชาการเปนลายลักษณอกัษร 
๒) มีหนวยงานวิจัย/กรรมการวิจัย กรรมการวิชาการของสถาบันระดับ
คณะ 
๓) มีการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

๔.๒ ผลงานวิชาการ 
 

๑) มีการผลิตและเผยแพรตํารา/หนังสือ/คูมือ/สื่อ/บทความทางวิชาการ 
/ ส่ิงประดิษฐทางวิชาการอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา ๑๐% ของจํานวน
อาจารยท้ังหมด (ยอนหลัง ๓ ป) 



๑๓๙ 

 

๕. การบริการวิชาการแกสังคม ๑) มีนโยบาย วัตถุประสงคและแผนงานการบริการวิชาการแกสังคม 
เปน 
ลายลักษณอักษร 
๒) มีหนวยงาน/กรรมการ/ผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคม
ระดับสถาบัน 
๓) มีผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
๔) มีกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 
๕) มีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

๖.การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ของชาต ิ

๑) มีนโยบาย วัตถุประสงคและแผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนลายลักษณอักษร 
๒) มีผูรับผิดชอบงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสถาบัน 
๓) มีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔) มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๗.การบริหารและจัดการ 
๗.๑ โครงสรางการบริหาร 

๑) มีการกําหนดแผนภูมิโครงสรางและระบบการบริหารท่ีสอดคลอง
กับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันการศึกษา 
๒) มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานตาม
โครงสราง 

๗.๒ ผูบริหารระดับรอง คณะวิชา 
หรือเทียบเทา/หัวหนาภาควิชา หรือ
เทียบเทา 

๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง /ผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งและวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท
ทางการพยาบาล/ วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษาหรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีประสบการณดานการสอน
ไมนอยกวา ๕ ป 

องคประกอบ ดัชน ี
 ๒) มีภาระงานสอนเฉล่ียตอปการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอ

สัปดาห 



๑๔๐ 

 

๗.๓ ระบบขอมูลและสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ 

๑) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร 
๒) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการเรียน การสอน 
๓) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัย 
๔) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริการวิชาการแกสังคม 

๗.๔ การบริหารบุคคล ๑) กําหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 
๒) มีระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร 
๓) มีระบบการประเมินบุคลากร 

๗.๕ การเงินและงบประมาณ ๑) จัดทําแผนและจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจหลักของ
สถาบัน 
อุดมศึกษา 
๒) วิเคราะหและประเมินผลการใชงบประมาณตามภารกิจเปนลาย
ลักษณอักษร 
๓) มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 
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สํานักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล. นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ. อัดสําเนา , ๒๕๔๘. 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓. หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ , ๒๕๕๓. 
สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย. ความเขาใจตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก. เอกสาร 

ประกอบการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ และการดําเนินงานการใชฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ ๓ ของสถาบันอุดมศึกษา, โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร : ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 
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ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร      

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรในทุกประเด็นเปนอยางนอย 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยาง

นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
๘. อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง/ป 
๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอย

กวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอป   
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ 

จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  
๑๓. อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตรเปนอยางนอย  



๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕  

๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕  

สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน หรือกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดหลักสตูร  สถาบัน 
การศึกษาที่จะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตองมี              

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที ่๑-๑๕ ผานรอยละ ๑๐๐ และมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตาม  
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม อยูในเกณฑดีอยางนอย ๒ ปการศึกษาอยางตอเนื่อง 
กอนการรับรอง 
การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรสูการปฏิบัต ิ

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตรควรดําเนินการดังนี ้
๑. พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆที่

กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน  โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 
๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตร 

อยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒  
๓. ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสรางหลกัสูตร เนื้อหาสาระสําคัญและผลการเรียนรู 

ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเปนหลัก สถาบันอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูเฉพาะของหลักสูตร ใหเปนไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่แตกตางจากสถาบันอ่ืน โดยใหแสดงแผน
ที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวา 
มคอ. ๑  แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔. จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามทีก่ําหนดไวในหลักสูตร โดย

มีหัวขอ อยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบมคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเร่ืองใด สถาบันฯ 



ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนามใหเสร็จสมบูรณกอนการเปดสอน 

๕. สถาบันฯ ตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลว
กอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนมุัติรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน 

๖. สถาบันฯ ตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมติ                                        

๗. เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียน
การสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และ
รายละเอียดประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา 

๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึง
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมี

หัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
ดําเนนิการ และ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมี

หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 

๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและรายละเอียดยางนอย 
ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรแต
ละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ 
ดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สําหรับหลักสูตรอื่นๆ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ีตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตาม
แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปการศึกษา 
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทีก่ําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถาม)ี อยางนอย
รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
๘. อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตอป 
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
หมายเหต ุ

๑. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 



ทั้งนี ้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมผีลการดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใน
เกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิโดยเกณฑ 
การประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวใน 
แตละป 

๒. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซอมอนุโลมใหปรับ 
ตัวบงชี้ในขอ ๔ และขอ ๕ เปนดังนี ้ขอ ๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๖๐ วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุด
วิชา/รายวิชาที่เปดสอน ขอ ๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
ภายใน ๙๐ วันหลังสอบซอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
 
ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานผลิต 

๑. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในคร้ังแรก 
๓. คาเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงคตามกรอบ TQF ไมนอยกวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. คาเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงคตามอัตลักษณ ไมนอยกวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๕. รอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานบรรลุตาม TQF ที่ดําเนินการสําเร็จ (ตามที่วิชาชีพกําหนดหรือ 
ของ สกอ) 

๖. รอยละ๑๐ ของรายวิชาชีพที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นทุกพันธกิจ(สบช ๒.๖.๑) 
๗. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ  และ  

สมศ 

๘. นักศึกษามีความเห็นในระดับดี (๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ 
บริการวิชาการ ที่ชวยใหตนเองไดพัฒนา learning outcome ตามที่กําหนดไวในรายวิชา 

๙. นักศกึษามีความเห็นในระดับดี (๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ 
บริการวิชาการ ชวยใหตนเองไดพัฒนา ความรู ประสบการณ ทําใหเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัต ิ 

๑๐. รอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา    
โดยเปนผลจากการบูรณาการ 

๑๑. ทุกรายวิชาที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน มี มคอ ๓/๔ และ ๕/๖ ที่สะทอนวัตถุประสงคของการบูรณาการ 
๑๒. รอยละ ๑๐ ของรายวิชาที่พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม  

ทักษะสังคม จิตพิสัย (๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ที่จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน  
๑๓. รอยละ ๑๐ ของรายวิชาที่พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาดานการเห็นคุณคาของ 

วัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศ  การมีจิตใจสากลที่ดีงาม (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)ที่จําเปน
สําหรับการพัฒนานักศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

๑๔. รอยละ ๑๐ ของรายวิชาที่พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาดานชวยใหมีความรูที่เทา 
ทันโลก (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)ที่จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

๑๕. รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่รักการคนควา 



หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)ที่จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาสูการเปนประชาคม
อาเซียน 

๑๕. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตาม สมศ ๓ 

 

ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานบริการวิชาการ 
 ๑. ระดับความสําเร็จการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ  และ สมศ 

     ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวจิัย 
   ๑.๑ มีการดําเนินงาน อยางนอยรอยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 
   ๑.๒ ทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดทํา ผูรับบริการพึงพอใจในภาพรวม อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนน 

เต็ม ๕ 

   ๑.๓ ทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดทํา มีกลุมเปาหมายเขารวมอยางนอยรอยละ ๘๐ ของที่กําหนดไว 
ในแผน 

   ๑.๔ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวาชวย 

ใหไดพัฒนาความรู (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตามผลการเรียนรู (Sub domain) ที่กําหนดไวในหัวขอที่
บูรณาการ 

   ๑.๕ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวาชวย 

ใหมองเห็นการเชื่อมโยงความรู ไปสูการทํางานในโลกแหงการทํางานจริง (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
   ๑.๖ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวาชวย 

ใหไดพัฒนา ทักษะ ประสบการณ (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตามผลการเรียนรู (Sub domain) ที่กําหนดไว
ในหัวขอที่บูรณการ 

   ๑.๗ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวาชวย 

ใหไดพัฒนา ความรู ทักษะ ประสบการณ (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ที่สามารถนําไปใชในการศึกษาใน
รายวิชาอ่ืน/รายวิชาที่ตอเนื่อง 

   ๑.๘ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวาชวย 

ใหไดพัฒนาจิตพิสัย (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตามผลการเรียนรู (Sub domain) ที่กําหนดไวในหัวขอที่
บูรณการ 

   ๑.๙ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวาชวย 

ใหไดพัฒนาอัตตลักษณ จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหัวขอที่บูรณการ (อยาง
นอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 



   ๑.๑๐ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา นักศึกษาเห็นวา 
ชวยใหไดพัฒนาเอกลักษณ ………… ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหัวขอที่บูรณการ (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕) 

   ๑.๑๑ รอยละ ๕๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัยที่จัดทํา นําผลที่ไดมาใชในการ 
พัฒนาการวิจัยเสร็จสิ้นในปการศึกษาที่ประเมิน 

   ๑.๑๒ รอยละ ๑๐๐ ของผลงานวิจัยที่พัฒนาจากสิ่งที่ไดจากการบริการวิชาการ นําไปใชประโยชนตาม  
สมศ ๖ ภายในปการศึกษาที่ประเมิน 

   ๑.๑๓ รอยละ ๑๐๐ ของผลงานวิจัยที่พัฒนาจากสิ่งที่ไดจากการบริการวิชาการ นําไปเผยแพร ตาม  
สมศ ๕ ภายในปการศึกษาที่ประเมิน 

   ๑.๑๔ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการบริการวิชาการบูรณการการเรียนการสอนที่จัดทํา อาจารยไดพัฒนา 
ความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการ ไปถายทอด ………… (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

   ๑.๑๕ ผลจากการดําเนินงานตามแผนยอย บริการวิชาการบูรณการการเรียนการสอนและการวิจัย  
สงผลใหศูนย ….. ของวิทยาลัย มีผลงานตามเกณฑการประเมิน Excellence center  อยางนอยรอยละ ๘๐ 

 ๑.๑๖ ผลจากการดําเนินงานตามแผนยอย บริการวิชาการบูรณการการเรียนการสอนและการวิจัย สงผล 
ใหภาควิชา … ของวิทยาลัย ริเร่ิมจัดตั้งหรือพัฒนาศูนย ……. ใหมีผลงานตามเกณฑการประเมิน Excellence center 
อยางนอยรอยละ ๘๐ 

   ๑.๑๗ อยางนอยรัอยละ ๑๐ ของรายวิชามีการออกแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับบริการวิชาการ 
   ๑.๑๘ อยางนอยรอยละ ๕๐ ของ specialty area มีการออกแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ 

บริการวิชาการ 
๒. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่บรรลุตามเปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 ๓. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเขมแข็งของงานบริการวิชาการเดิมใหเปน Excellence center 
 ๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่เปนวิสัยทัศน/ยุทธศาสตรวิทยาลัย 
 ๕. ระดับความสําเร็จของการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานบริการวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ภายนอก 
   ๕.๑ ทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดทํา ผูรับบริการพึงพอใจในภาพรวม อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนน 

เต็ม ๕   

   ๕.๒ ทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดทํา มีกลุมเปาหมายเขารวมอยางนอยรอยละ ๘๐ ของที่กําหนดไว 
ในแผน 



   ๕.๓. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  ๕.๔ ชุมชน/องคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
  ๕.๕ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 ๕.๖ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพรสูสาธารณชน 

 ๕.๗ มีผลงานวิจัยที่เปนผลมาจากการใหบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่นําไป
เผยแพรตาม สมศ๕  
  ๕.๘ มีผลงานวิจัยที่เปนผลมาจากการใหบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  ที่
นําไปใชประโยชนตามสมศ ๖ อยางนอย ๑ เรื่อง 
  ๕.๙ มีผลงานวิชาการ/ตําราตาม สมศ ๗ ที่เปนผลมาจากการใหบริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชน  อยางนอย ๑ เรื่อง 
  ๕.๑๐ มีการบูรณาการการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนกับการเรียนการสอน 
  ๕.๑๑ การบูรณาการการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนกับการเรียนการสอน  
สงผลใหนักศึกษาไดรับการพัฒนา learning outcome ตามที่กําหนดไวในรายวิชา (นักศึกษาประเมิน อยางนอย ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) 
 ๖. ระดับความสําเร็จของการสรางนักศึกษาใหเปนนักสุขภาพครอบครัวที่บูรณาการกบังานบริการวิชาการ 

๗. ระดับความสําเร็จในการชี้นํา/แกปญหาของสังคมที่พัฒนาเปนExcellence center 
ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานบริการวิชาการเพื่อชี้นํา/แกปญหาของสังคม(ประเด็นภายนอก)ที่พัฒนาเปน

Excellence center 
  ๗.๑ทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดทํา ผูรับบริการพึงพอใจในภาพรวม อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนน 

เต็ม ๕   

  ๗.๒ ทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดทํา มีกลุมเปาหมายเขารวมอยางนอยรอยละ ๘๐ ของที่กําหนดไว
ในแผน 

  ๗.๓ มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน เชน ๑)สมาชิก ผูนํา อสม รพสต เห็นวาการบริการ
วิชาการชวยใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุและครอบครัว    ๒)คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้น  
๓)อสม/รพสต.สามารถ/ปรับการดําเนินกิจกรรม โครงการเพื่อตอบสนองการดูแลผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวไดดีขึ้น 
เปนตน 



 ๗.๔ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม  เชน ๑)มีการพัฒนาเครือขายการ
ดูแลผูสูงอายุในชุมชนโดยสมาชิกครอบครัวและชุมชน    ๒) คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและความสัมพันธกับสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนดีขึ้น  ๓) ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดดีขึ้น ๔) ชวย
ใหผูสูงอายุ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ตระหนักในคุณคาของการรักษาวัฒนธรรมการดูแลเอ้ืออาทรระหวางคนสามวัย 
เปนตน 

  ๗.๕ ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

๗.๖ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายนอก)และ 
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

 ๗.๗ มีผลงานวิจัยที่เปนผลมาจากการใหบริการวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายนอก)ที่นําไป
เผยแพรตาม สมศ๕  
  ๗.๘ มีผลงานวิจัยที่เปนผลมาจากการใหบริการวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายนอก)  ที่
นําไปใชประโยชนตามสมศ ๖ อยางนอย ๑ เรื่อง 
  ๗.๙ มีผลงานวิชาการ/ตําราตาม สมศ ๗ ที่เปนผลมาจากการใหบริการวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหา
สังคม(ภายนอก)  อยางนอย ๑ เร่ือง 
  ๗.๑๐ มีการบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายนอก)กับการเรียนการสอน 

  ๗.๑๑ การบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายนอก)กับการเรียนการสอน   

สงผลใหนักศึกษาไดรับการพัฒนา learning outcome ตามที่กําหนดไวในรายวิชา (นักศึกษาประเมิน อยางนอย ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕) 
  ๗.๑๒ ผลงานการบริการวิชาการเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายนอก)  สามารถนําไปใชเปนผลงาน 
Excellence center ใหไดอยางนอยรอยละ ๘๐ จากคะแนนเต็มตามตัวบงชี้แผนกลยุทธ สบช   
 

 

ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานวิจัย 
 ๑. รอยละของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 ๒. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

 ๓. รอยละของงานวิจัยที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  
 ๔. จํานวนเงินวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

 ๕. จํานวนงานวิจัยที่สงเสริม Excellence center 
 ๖. รอยละของอาจารยที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย 



 ๗. มีการจัดการความรูดานการวิจัย 

 ๘. รอยละ ๕๐  ของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในชุมชนหรือองคกรภายนอกเปนงานวิจัยในคลินิก 
๙. รอยละ ๒๕ ของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในชุมชนหรือองคกรภายนอกเปนงานวิจัยในชุมชน 

 ๑๐. ในแตละ specialty area หรือ ภาควิชา มีงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตาม สมศ ๕  โดย
มีผลลัพธเทากับ ๕ คะแนน 

๑๑. ในแตละ specialty area หรือ ภาควิชา มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตาม สมศ ๖  โดยมีผลลัพธเทากับ ๕ 
คะแนน 

๑๒. ในแตละ specialty area หรือ ภาควิชา มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพตาม สมศ ๗  โดยมีผลลัพธเทากับ ๕ 
คะแนน 
  

 

ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑. ระดับความสําเร็จการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ  

และ สมศ 

     ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ 

งานวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการ 
   ๑.๑ มีการดําเนินงาน อยางนอยรอยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

  ๑.๒ ทุกโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดทํา ผูรับบริการพึงพอใจในภาพรวม อยางนอย 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

   ๑.๓ ทุกโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จดัทํา มีกลุมเปาหมายเขารวมอยางนอยรอยละ ๘๐  

ของที่กําหนดไวในแผน 
   ๑.๔ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  

นักศึกษาเห็นวาชวยใหไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะสังคม จิตพิสัย (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตาม
ผลการเรียนรู (Sub domain) ที่กําหนดไวในหัวขอที่บูรณาการ 

   ๑.๕ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหมองเห็นคุณคาศิลปะและวัฒนธรรมไทย การมีจิตใจที่ดีงาม (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

   ๑.๖ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะสังคม จิตพิสัย (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ที่
จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน  



   ๑.๗ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหมองเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศ    การมีจิตใจสากลที่ดีงาม 
(อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)ที่จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

   ๑.๘ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหมีความรูที่เทาทันโลก (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)ที่จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาสู
การเปนประชาคมอาเซียน 

   ๑.๙ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหไดพัฒนา ความรู ทักษะ ประสบการณ (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) เพื่อรวมดําเนินการ
ในโครงการ/กิจกรรมที่ชวยชี้นํา/แกไขปญหาสังคม(ประเด็นภายใน) 

   ๑.๑๐ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหไดพัฒนาอัตตลักษณ จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหัวขอ
ที่บูรณการ (อยางนอย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

   ๑.๑๑ รอยละ ๑๐๐  ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการการเรียนการสอนที่จัดทํา  
นักศึกษาเห็นวาชวยใหไดพัฒนาเอกลักษณ ………… ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหัวขอที่บูรณาการ (อยางนอย ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

   ๑.๑๒ รอยละ ๕๐ ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการวิจัยที่จัดทํา นําผลที ่
ไดมาใชในการพัฒนาการวิจัยเสร็จสิ้นในปการศึกษาที่ประเมินที่นํา 
      ๑.๑๓ มีผลงานวิจัยที่เปนผลมาจากการใหทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม
(ภายใน)ที่นําไปเผยแพรตาม สมศ๕  
   ๑.๑๔ มีผลงานวิจัยที่เปนผลมาจากการใหทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อชี้นําและแกปญหาสังคม
(ภายใน)  ที่นําไปใชประโยชนตามสมศ ๖ อยางนอย ๑ เร่ือง 

๑.๑๕ มีผลงานวิชาการ/ตําราตาม สมศ ๗ ที่เปนผลมาจากการใหทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ 

ชี้นําและแกปญหาสังคม(ภายใน)  อยางนอย ๑ เร่ือง 
   ๑.๑๖ รอยละ ๑๐๐ ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณการการเรียนการสอนที่จัดทํา  

อาจารยไดพัฒนาความรูที่ไดจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปถายทอด ………… (อยางนอย อยางนอย ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

   ๑.๑๗ ผลจากการดําเนินงานตามแผนยอย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณการการเรียนการ 
สอนและการวิจัย สงผลใหศูนย ….. ของวิทยาลัย มีผลงานตามเกณฑการประเมิน Excellence center อยางนอย 

รอยละ ๘๐ 



๒.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม 

      ตัวอยางตัวบงชี้ความสําเร็จของงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑ ทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม เปนไปตามแผนการจัดกิจกรรม 

นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ TQF ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย 

๒.๒ มีนักศึกษาที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๒.๓ มีโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับการยกยองดานคุณธรรม  

จริยธรรม ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๒.๔ ผลประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒.๕ ศิษยเกา ไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๒.๖ บุคลากร ไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๒.๗ อาจารย ไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
๒.๘ ทยาลัยไดรับการยกยองดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๒.๙ ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา ตอการปฏิบัติงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒.๑๐ ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร ตอการปฏิบัติงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒.๑๑ ทุกโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มีผลการประเมินตามตัวบงชี้และ 
เปาหมายที่กําหนด โดยบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐ ของตัวบงชี ้
 ๓. ระดับความสําเร็จของการสรางวัฒนธรรมองคกร 
 ๔. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๕. ระดับความสําเร็จของการสรางคุณคาจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
๑. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  

วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  ดานการพัฒนา
นักศึกษา 

๑.๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการ 
ประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน   

๑.๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการ 



ประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  ดานการพัฒนานักศึกษา(สกอ ๒.๘  ๓.๑ และ ๓.๒) 
๑.๓ แผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  ดานการพัฒนา 

นักศึกษา สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดานการ
พัฒนาอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๑  ๑๖.๒ ) 

 

๑.๔ แผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  ดานการพัฒนา 
นักศึกษาสามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดานการพัฒนา
เอกลักษณ (สมศ  ๑๗) 

๒. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ด านการวิจัย ผลงานวิชาการ นอกจากนี้แผนดานการวิจัยควร
ครอบคลุมอัตลักษณตามกลุมสถาบัน(ค๒)(สกอ ๔.๑ เกณฑขอ ๕ , ๘ และ สกอ. ๙.๑ เกณฑขอ ๓)  ดวย  

๓.แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดานการบริการทางวิชาการ 

๓.๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ดานบริการวิชาการ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการ 
ประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เพื่อการนําความรูและประสบการณการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สกอ. ๕.๑ และ สมศ ๘) 

๓.๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็นแผนปฏิบัติการ 
ประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เพื่อผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก (สกอ ๕.๒ และ สมศ๙) 

๓.๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการ 
ประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เพื่อการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ ๒ (สมศ
๑๘.๒) 

๔.แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสดงใหเห็น  
แผนปฏิบัติการประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ที่สะทอนการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และพนัธกิจอ่ืนๆ(สกอ. ๖.๑ ) 

๔.๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสดงใหเห็น  
แผนปฏิบัติการประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ



วัฒนธรรม  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม    อิงตามวัฒนธรรมที่ดีที่รวมกันกําหนด 
(สมศ ๑๐ และ ๑๑ ) 

๕.แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 

 

 

๕.๑ แผนดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป   
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่สะทอนถึงความโปรงใส ตรวจสอบได (สกอ ๗.๑ ๗.๔  ๘.๑) 

๕.๒ แผนดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่สะทอนถึงการบริหารที่เนนการเปลี่ยนแปลง (สกอ ๒.๔ ๗.๓ ๙.๑ สมศ ๑๔) 

๕.๓ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ ๑.๑ สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการ 
ประจําป วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน เพื่อการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ ๑ (สมศ
๑๘.๑) 

๕.๔ แผนดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร สามารถแสดงใหเห็น แผนปฏิบัติการประจําป  
วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่สะทอนถึงการจัดการความรู (สกอ ๗.๒ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายชือ่คณะทํางานจัดทําองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน  
สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
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