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การประกันคุณภาพการศึกษาเป%นงานสําคัญท่ีสอดแทรกอยู�ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพราะ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป%นเครื่องมือท่ีจะตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ2นการปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส�วนร�วมของประชาคมทุกฝ5าย/ทุกหน�วยงานย�อยภายใน สําหรับป7การศึกษา 2553 
มีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีส�งผลกระทบต�อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ได2แก� 
การเปลี่ยนแปลงตัวบ�งชี้และเกณฑ=การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีมุ�งเน2นกระบวนการทํางานท่ีมีคุณภาพในทุกด2าน และสามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) (องค=การมหาชน) ประกอบกับในป7การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตัวบ�งชี้ และเกณฑ=
การประเมิน โดยกําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ=การประเมินคุณภาพให2สอดคล2องกับเกณฑ=การประเมินคุณภาพ
ของ สกอ. และ สมศ. และมีการกําหนดตัวบ�งชี้ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ=ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ซ่ึงเป%นการ
ดําเนินการหนึ่งท่ีมีความมุ�งม่ันให2การจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การสร2างสรรค=ผลงานทางวิชาการ 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนการศึกษา การจัดสภาพแวดล2อม
ทางการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให2มีมาตรฐานสูงข้ึน และเป%นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในภูมิภาค เป%นท่ีพ่ึงทางปDญญาของปวงชนอย�างแท2จริงต�อไป 

 
คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค=เพ่ือนําเสนอรายละเอียดของระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวบ�งชี้ เกณฑ=การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน
ด2านต�างๆ เพ่ือนําไปเป%นแนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพภายในอย�างเป%นรูปธรรม และ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังเป%นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะช�วยส�งเสริมให2การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสามารถนําไปสู�การสร2างผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามเปGาหมายและเจตจํานงของมหาวิทยาลัย
ต�อไป 

 
 
 
 
 

(ผู2ช�วยศาสตราจารย=เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
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บทท่ี  1 
สภาพป�จจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 

1.1 ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีชื่อเดิมว�า “วิทยาลัยครูลําปาง” ก�อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
2514 ต้ังอยู�เลขท่ี 119 ถนนลําปาง - แม�ทะ บ3านหนองหัวหงอก หมู�ท่ี 9 ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ตามมติ ครม. ในป6 พ.ศ. 2515 เริ่มเป7ดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  
(ป.กศ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ในป6 พ.ศ.2516 หลังจากมี
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให3วิทยาลัยครูสามารถเป7ดสอนในระดับปริญญาตรีได3ในป6 พ.ศ. 
2521 วิทยาลัยครูลําปางจึงได3เป7ดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาเป@นสาขาแรก ต�อมาเม่ือ    
มีการประกาศใช3พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 มีผลให3วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาชีพอ่ืนได3 ในป6 พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครูลําปางได3เป7ดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะ
ศาสตรD และสาขาวิชาวิทยาศาสตรDเพ่ิม ขณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังใช3ชื่อวิทยาลัยครูลําปางอยู�นั้น 
ได3มีการประสานการดําเนินงานร�วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม� วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถD 
จัดต้ังเป@นกลุ�มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน และต�อมาพัฒนาเป@น “สหวิทยาลัยล3านนา” ตามข3อบังคับของ
สภาการฝGกหัดครูว�าด3วยกลุ�มวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 และวิทยาลัยครูลําปางได3รับเลือกให3เป@นท่ีต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการสหวิทยาลัยล3านนา   
 ต�อมาในวันท่ี 14 กุมภาพันธD พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได3พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม�ว�า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลําปางจึงได3เปลี่ยนชื่อเป@น “สถาบัน
ราชภัฏลําปาง” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป@นต3นมา หลังจากมีการประกาศใช3
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส�งผลให3สถาบันสามารถเป7ดสอนในระดับสูงกว�าระดับปริญญา
ตรีได3 ในป6 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏลําปางได3เป7ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาเป@นสาขาแรก 
 ด3านการจัดการศึกษาร�วมกับสถาบันอ่ืนนั้น ในป6 พ.ศ. 2536-2548 ได3รับวิทยาลัยพลศึกษา 
จังหวัดลําปาง เข3าร�วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2534-2539 ได3ร�วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรD เป7ดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร และใน พ.ศ. 2543 
- 2550 ร�วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลําพูนเป7ดโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ณ 
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
 ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล3าฯ ให3ประกาศว�า โดยท่ีเป@นท่ีสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบัน
ราชภัฏและในวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช3
ส�งผลให3สถาบันราชภัฏลําปางได3รับการยกฐานะเป@นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทําให3มีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายด3าน อาทิเช�น การเป@นนิติบุคคล การแบ�งส�วนราชการ การบริหารงาน การจัดทําคําของบประมาณ 
เป@นต3น 
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 ในปOจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได3จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา        
ครุศาสตรD สาขาวิชาศิลปศาสตรD สาขาวิชาวิทยาศาสตรD สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชานิติศาสตรD ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชา
ยุทธศาสตรDการพัฒนา สาขาวิชาวิทยาศาสตรDศึกษา และสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางมีคณะต�างๆ รวม 6 คณะ คือ คณะครุศาสตรD คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตรD คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีส�วนราชการ
สนับสนุน 3 ส�วนราชการ ได3แก� สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และส�วนราชการ ด3านบริหารอํานวยการและธุรการ คือ สํานักงานอธิการบดี โดย
แบ�งส�วนราชการเป@นกองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทําหน3าท่ีเป@นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท3องถ่ินตามมาตรา 7 และมี
ภาระหน3าท่ีตามมาตรา 8 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
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1.2 โครงสร$างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยDและ
ข3าราชการ 

คณะกรรมการส�งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

 

หน�วยตรวจสอบภายใน 

คณะครุศาสตรD 

คณะมนุษยศาสตรDและ
สังคมศาสตรD 

คณะวิทยาศาสตรD 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน�วยงานวิชาการ หน�วยงานสนับสนุน 

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองบริการ
การศึกษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

กองนโยบาย
และแผน 
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1.3  การบริหารงานในมหาวิทยาลัย 

 
 
1.4 ปรัชญา 
 
 มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท3องถ่ิน 
            
1.5 วิสัยทัศน, 
            
  ภายในป6 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเป@นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคเหนือท่ีผลิต
บัณฑิต บริการวิชาการและวิจัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท3องถ่ิน 
 
1.6 พันธกิจ   
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 8 แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู�ความเป@นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปOญญาท3องถ่ิน ภูมิ
ปOญญาไทย และภูมิปOญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู3คู�คุณธรรม สํานึกในความเป@นไทย มีความรักและผูกพันต�อท3องถ่ิน อีก
ท้ังส�งเสริมการเรียนรู3ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช�วยให3คนในท3องถ่ินรู3เท�าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล�าวจะต3องให3มีจํานวน และคุณภาพสอดคล3องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

สภามหาวิทยาลัย 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) 

สภาวิชาการ 
(ประธานสภาวิชาการ) 

สภาคณาจารยDและ
ข3าราชการ 

(ประธานสภา ฯ) 

คณะกรรมการส�งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

(ประธานคณะกรรมการ) 

ผู3อํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดี ผู3อํานวยการสํานัก 

ผู3อํานวยการกอง หัวหน3าสํานักงานคณบดี หัวหน3าสํานักงานผู3อํานวยการ 
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 3. เสริมสร3างความรู3ความเข3าใจในคุณค�า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท3องถ่ิน 
และของชาติ 
 4. เรียนรู3และเสริมสร3างความเข3มแข็งของผู3นําชุมชน ผู3นําทางศาสนา และนักการเมืองท3องถ่ิน
ให3มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและ
ท3องถ่ินเพ่ือประโยชนDของส�วนรวม 
 5. เสริมสร3างความเข3มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให3มี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป@นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร�วมมือและช�วยเหลือเก้ือกูลกันระหว�างมหาวิทยาลัยชุมชน องคDกรปกครอง
ส�วนท3องถ่ิน และองคDกรอ่ืนท้ังในและต�างประเทศเพ่ือพัฒนาท3องถ่ิน 
 7. ศึกษา และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ3าน และเทคโนโลยีสมัยใหม�เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท3องถ่ิน รวมท้ังแสวงหาแนวทางเพ่ือส�งเสริมให3เกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใช3ประโยชนDจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล3อมอย�างสมดุล และ
ยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส�งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท3องถ่ิน 
 
1.7 เป1าหมายการพัฒนา 
 
  มหาวิทยาลัยกําหนดเปQาหมายการพัฒนาในอนาคต โดยให3มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 380 
คน เป@นปริญญาเอก ร3อยละ 60 และมีตําแหน�งทางวิชาการ ร3อยละ 70 มีบุคลากรสนับสนุน จํานวน 250 
คน อาจารยD ร3อยละ 90 ทําวิจัย มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพป6ละ 170 เรื่อง ได3รับการตีพิมพDเผยแพร� จํานวน 35 
เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 30,000 บาทต�อคน มีหน�วยบริการวิชาการระดับชาติ ได3แก� ศูนยD
วิทยาศาสตรDและวิทยาศาสตรDประยุกตD ศูนยDเครือข�าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  เพ่ือให3การพัฒนามหาวิทยาลัยเป@นข้ันตอน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแผนพัฒนาเป@น 3 ระยะ 
ได3แก� 
              ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2551–2554 ยกระดับมาตรฐานให3สูงข้ึน 
              ระยะท่ี 2 พ.ศ.2555–2558 ก3าวสู�การเป@นมหาวิทยาลัยชั้นนําด3านการผลิตบัณฑิต และ          
การพัฒนาสังคม 
              ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2559–2560 ก3าวสู�การเป@นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคเหนือท่ีผลิตบัณฑิตและ
บริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท3องถ่ิน 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมจริยธรรม มีความขยันหม่ันเพียร สู3งาน มีความรู3ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และทักษะในการแสวงหาความรู3ด3วยกระบวนการวิจัย มีวุฒิภาวะทาง
อารมณD มีความสามารถในการแก3ไขปOญหาและมีความสามารถในการสร3างและใช3เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ัง
ในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงาน   
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 2. มีผลงานวิจัย งานสร3างสรรคD และองคDความรู3ท่ีสามารถนําไปใช3ประโยชนDในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท3องถ่ิน ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันของประเทศ ภายใต3การบริหารจัดการความรู3อย�างมีประสิทธิภาพ  
 3. เป@นศูนยDกลางการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู3นําชุมชน ผู3ประกอบการ เกษตรกรของ
ภาคเหนือตอนบน และเป@นแหล�งเรียนรู3ทางวิชาการสาขาวิชาต�างๆ ท่ีสามารถให3บริการทางวิชาการใน
จังหวัดลําปาง ภาคเหนือตอนบน และประเทศ โดยการพัฒนาองคDความรู3 การสร3างนวัตกรรม และการ
เผยแพร�ความรู3 
 4. เป@นศูนยDรวบรวมองคDความรู3ทางศิลปวัฒนธรรมท3องถ่ิน และภาคเหนือตอนบน มีการเผยแพร�  
สู�สังคม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังภายในประเทศ และประเทศเพ่ือนบ3าน  
 5. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีวัฒนธรรม
องคDกรท่ีดีอีกท้ังมีเครือข�ายความร�วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต�างประเทศ 
 
1.8 จุดเน$น จุดเด5น  
 

บริการวิชาการแก5ท$องถิ่น 
 
1.9 อัตลักษณ,   
 

บัณฑิตจิตอาสา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 

2.1 ความจําเป%นและวัตถุประสงค*ของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต,องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให,บริการทางวิชาการแก�สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 
ประการดังกล�าว มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ป6จจุบันมีป6จจัย
ภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให,การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป7นสิ่งจําเป7น  
ท่ีจะต,องเร�งดําเนินการ ป6จจัยดังกล�าวคือ 
 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน,มท่ีจะมีความแตกต�างกัน
มากข้ึน ซ่ึงจะก�อให,เกิดผลเสียแก�สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2. ความท,าทายของโลกาภิวัตน<ต�อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข,าม
พรมแดน และการเคลื่อนย,ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป7นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ซ่ึงท้ังสองประเด็นต,องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป7นท่ีจะต,องสร,างความม่ันใจแก�สังคมว�าสามารถพัฒนาองค<
ความรู,และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต�อยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศให,มากข้ึน ไม�ว�าจะเป7นการสร,างขีด
ความสามารถในการแข�งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป7นอยู�ระดับท,องถ่ินและชุมชน 
 4. สถาบันอุดมศึกษาจะต,องให,ข,อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป7นประโยชน<ต�อผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสีย ท้ังนักศึกษา ผู,จ,างงาน ผู,ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
 5. สังคมต,องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปPดโอกาสให,ผู,มีส�วนได,ส�วนเสียมีส�วนร�วม (participation) 
มีความโปร�งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได, (accountability) ตามหลักธรรมา-     
ภิบาล 
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
กําหนดให,สถานศึกษาทุกแห�งจัดให,มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให,มีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน,าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได,ประกาศใช,มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป7นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน�วยงาน โดยทุกหน�วยงานระดับอุดมศึกษาจะได,ใช,เป7นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. กระทรวงศึกษาธิการได,มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป7นกลไกส�งเสริมและกํากับให,สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให,มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�ม 
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 9. กระทรวงศึกษาธิการได,มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได,ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให,การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป7นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต�ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

 ด,วยความจําเป7นดังกล�าว สถาบันอุดมศึกษาร�วมกับต,นสังกัดจึงจําเป7นต,องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค<ดังนี้ 
 1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห<
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ในทุกองค<ประกอบคุณภาพว�าเป7นไปตามเกณฑ<และได,มาตรฐาน 
 2. เพ่ือให,ภาควิชา คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู�เป]าหมาย (targets) และเป]าประสงค< 
(goals) ท่ีตั้งไว,ตามจุดเน,นของตนเองและเป7นสากล 
 3. เพ่ือให,ภาควิชา คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ี
ควรปรับปรุง ตลอดจนได,รับข,อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควร
ปรับปรุงของสถาบันอย�างต�อเนื่อง 
 4. เพ่ือให,ข,อมูลสาธารณะท่ีเป7นประโยชน<ต�อผู,มีส�วนได,ส�วนเสียทําให,ม่ันใจว�าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร,างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
 5. เพ่ือให,หน�วยงานต,นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง มีข,อมูลพ้ืนฐานท่ี
จําเป7นสําหรับการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ.2542 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545       
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได,กําหนด
จุดมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน,นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว,ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด,วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช,เป7นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน เป7นการสร,างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให,เป7นไปตามนโยบาย เป]าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน�วยงานต,นสังกัด โดยหน�วยงานต,นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให,มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให,ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเป7นส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต,องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปaท่ีเป7นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต�อสภาสถาบัน หน�วยงานต,นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องเพ่ือพิจารณา
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และเปPดเผยต�อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป7นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให,มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ�งหมาย หลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแต�ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค<การมหาชน) หรือเรียกชื่อย�อว�า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก,ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได,กําหนดให,สถานศึกษาทุกแห�งต,องได,รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย�างน,อย    
1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปa นับต้ังแต�การประเมินครั้งสุดท,าย และเสนอผลการประเมินต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง
และสาธารณชน ซ่ึง สมศ. ได,ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) และประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) เสร็จสิ้นไปแล,ว ขณะนี้อยู�ระหว�างการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เป7นการประเมินท้ังในระดับ
สถาบันและคณะ แต�หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัด           
การนอกสถานท่ีต้ังหลักท้ังหมด นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล,องกับจุดเน,นหรือกลุ�ม
สถาบันท่ีแต�ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป7นไปตามหลักเกณฑ<ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค<การมหาชน) ซ่ึงมีหลักการสําคัญ 5 ประการ 
ดังต�อไปนี้ 

1)  เป7นการประเมินเพ่ือมุ�งให,มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม�ได,มุ�งเน,นเรื่องการตัดสินการ
จับผิด หรือการให,คุณ – ให,โทษ 

2)  ยึดหลักความเท่ียงตรง เป7นธรรม โปร�งใส มีหลักฐานข,อมูลตามสภาพความเป7นจริง 
(evidence–based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได, (accountability) 

3)  มุ�งเน,นในเรื่องการส�งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว�าการกํากับ
ควบคุม 

4)  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝfายท่ี
เก่ียวข,อง 

5)  มุ�งสร,างความสมดุลระหว�างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ�งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามท่ีกําหนดไว,ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ให,เอกภาพเชิงนโยบาย แต�ยังคงมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป]าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให,
เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู,เรียน 
  
2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป9 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปa ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได,กําหนดแนวทาง           
การพัฒนาและแก,ป6ญหาอุดมศึกษาท่ีไร,ทิศทาง ซํ้าซ,อน ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพ โดยใช,กลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป7นกลไกหลักในการดําเนินการกล�าวคือ ให,มีการสร,าง
กลไกการประเมิน 
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คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต�ละกลุ�ม ซ่ึงมีพื้นท่ีบริการและ
จุดเน,นระดับการศึกษาท่ีต�างกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศต�างกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ
ในระดับท,องถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท,องถ่ินและระดับประเทศจนถึงการแข�งขันใน
โลกาภิวัตน< ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต�ละกลุ�มเหล�าน้ี จะนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส�งผล
กระทบท่ีเป7นประโยชน<ต�อประเทศอย�างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร,างความเป7นเลิศได,ตามพันธกิจของ
ตัวเอง สามารถตอบสนองต�อยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส�งผลเชิงบวกต�อการผลิต พัฒนาและ
การทํางานของอาจารย< สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเป7นความต,องการของสังคม ลด
การว�างงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ�มเหล�าน้ีมีกลไกร�วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให,นักศึกษา
สามารถต�อยอด ถ�ายโอนแลกเปลี่ยนกันได,ระหว�างกลุ�มและในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไป  
สู�ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให,ความเช่ือถือเป7นฐานและเงื่อนไข
ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนย,ายหน�วยกิตจาก
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปaดังกล�าว กระทรวงศึกษาธิการได,มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปa 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ�มสถาบันอุดมศึกษาเป7น 4 กลุ�ม 
คือ 

กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเน,นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว�า             
ปริญญาตรี จัดฝhกอบรมสนองตอบความต,องการของท,องถ่ิน เพื่อเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู,เข,าสู�ภาค           
การผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช�น แรงงานท่ีออกจากภาค
เกษตร เป7นแหล�งเรียนรู,ท่ีส�งเสริมให,ประชาชนได,มีโอกาสเรียนรู,ตลอดชีวิตอันจะนํา ไปสู�ความเข,มแข็ง
ของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน,นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให,ได,บัณฑิตท่ีมีความรู,ความสามารถ เป7นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ               
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร,างความเข,มแข็งให,กับหน�วยงาน ธุรกิจและ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด,วยก็ได, 

กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเน,นการผลิตบัณฑิต เฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ�มสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร<กายภาพ วิทยาศาสตร<ชีวภาพ สังคมศาสตร<หรือ
มนุษยศาสตร< รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน,นการทําวิทยานิพนธ<หรือการวิจัย หรือเน,น
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู, ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน,น
ท้ังสองด,าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ 
สถาบันในกลุ�มน้ีอาจจําแนกได,เป7น 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เป7นสถาบันท่ีเน,นระดับบัณฑิตศึกษา 
และลักษณะท่ี 2 เป7นสถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี 

กลุ�ม ง สถาบันท่ีเน�นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเน,นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเน,นการทําวิทยานิพนธ<และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน,นการผลิตบัณฑิต
ท่ีเป7นผู,นํา ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให,อยู�ในแนวหน,า
ระดับสากล มุ�งสร,างองค<ความรู,ทฤษฎี และข,อค,นพบใหม�ทางวิชาการ 
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ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต,องสร,างกลไกการประเมินคุณภาพให,สอดรับกับ
การแบ�งกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�มดังกล�าว 
 
2.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 

ท่ีว�าด,วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได,กําหนดให,คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน,าท่ี
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล,องกับความต,องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ และสอดคล,องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป7นอิสระและความเป7นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได,จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช,เป7น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน�วยงาน เพ่ือนําไปสู�การกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต�อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ 
ได,ใช,มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร�มใหญ�เป7นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญ          
ท่ีครอบคลุมเป]าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป7นมาตรฐาน         
ท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ�มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให,ทุกสถาบันสามารถนําไปใช,
กําหนดพันธกิจ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได, 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด,วยมาตรฐาน 3 ด,าน ได,แก� มาตรฐานด,านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด,านการบริหารจัดการ          
การอุดมศึกษาและมาตรฐานด,านการสร,างและพัฒนาสังคมฐานความรู,และสังคมแห�งการเรียนรู, มาตรฐาน
ย�อยท้ัง 3 ด,านนี้ อยู�ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด,วยมาตรฐานย�อย 3 มาตรฐานเช�นกัน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค< ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนว         
การจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร,างสังคมแห�งการเรียนรู,/สังคมแห�งความรู, แต�ละมาตรฐานย�อย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล,องและสัมพันธ<กับมาตรฐานย�อยของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติเพ่ือให,การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ�งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาตินอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป7นมาตรฐานแม�บทแล,ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได,จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพ่ือนําไปสู�
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ�มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค< และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต�าง
กันได,อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด,วยมาตรฐานหลัก 2 ด,าน คือ มาตรฐานด,านศักยภาพ
และความพร,อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด,านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และกําหนดกลุ�มสถาบันอุดมศึกษาเป7น 4 กลุ�ม ได,แก� กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน,นระดับ
ปริญญาตรี กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน,นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นยังได,จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให,เป7นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป7นการประกันคุณภาพบัณฑิตใน
แต�ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให,คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต,อง
เป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู,อย�างน,อย 5 ด,าน คือ ด,านคุณธรรม จริยธรรม ด,านความรู, ด,านทักษะ
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ทางป6ญญา ด,านทักษะความสัมพันธ<ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ และด,านทักษะการวิเคราะห<เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได,กําหนดเกณฑ<มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ<การขอเปPด และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ<การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ< และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส�งเสริมให,สถาบันอุดมศึกษาได,พัฒนาด,านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให,มีความ
ทัดเทียมกัน และพัฒนาสู�สากล ซ่ึงทําให,สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได,อย�างยืดหยุ�น คล�องตัว
และต�อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท,อนให,เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา 

 เพ่ือให,การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ัง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ<กับ
มาตรฐาน และหลักเกณฑ<ท่ีเก่ียวข,องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห�งชาติ จึงจําเป7นต,องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว,ในกฎกระทรวงว�าด,วย
ระบบ หลักเกณฑ< และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหว�างมาตรฐาน
การศึกษา หลักเกณฑ<ท่ีเก่ียวข,อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 

 

แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหว.างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที ่
พึงประสงค<ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร,างสังคม 

แห�งการเรียนรู,/สังคม 
แห�งความรู, 

 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน 
ด,านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐาน 
ด,านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐานด,านการสร,างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู,และ

สังคมแห�งการเรียนรู, 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต,ตัวบ�งชี้ตามองค<ประกอบคุณภาพ 9 ด,าน 

ผลผลติทางการศึกษาทีไ่ด,คุณภาพ 

หลักเกณฑ<กํากับ 
มาตรฐาน รวมถึง 
มาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 
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2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

2.5.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให,มีประสิทธิภาพ เป7นส�วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให,มีการดําเนินการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
อย�างต�อเนื่อง 
 2. กําหนดให,ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยกระจายสู�ระดับบุคคล ได,แก� 
นักศึกษา คณาจารย< และบุคลากรสนับสนุน เพ่ือสร,างวัฒนธรรมการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
 3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ�งชี้ และเกณฑ<การประเมินคุณภาพท่ีสามารถสะท,อนคุณภาพ            
การปฏิบัติงานและอัตลักษณ<ของมหาวิทยาลัยตามเป]าหมาย พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถ
กระตุ,นให,เกิดการแข�งขัน การพัฒนาการดําเนินงาน และผลผลิตทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ โดยจัดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ
ระบบฐานข,อมูลท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก สนับสนุน      
การทํางานของบุคลากรด,านการบันทึกและจัดเก็บข,อมูล สามารถติดตาม ตรวจสอบ และใช,ข,อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู,บริหาร และงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 5. ส�งเสริมการประชาสัมพันธ< การให,ความรู, และการมีส�วนร�วมของนักศึกษา คณาจารย< และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 6. นําระบบการจัดการความรู,มาเป7นส�วนหนึ่งของการพัฒนาองค<กร 
 7. ส�งเสริมการเปPดเผยข,อมูลและเผยแพร�ผลงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู�สาธารณชน
อย�างต�อเนื่อง มีความโปร�งใสและตรวจสอบได, 
 8. เปPดโอกาสให,บุคลากรภายนอกเข,ามาเป7นส�วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 9. ส�งเสริมให,คณะ สํานัก สถาบัน กอง และหน�วยงานภายในสร,างเครือข�ายการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน�วยงานภายนอก 
 

2.5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.1 การสร,างความม่ันใจ และสร,างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
  1.2 การป]องกันป6ญหา ต,องมีการวางแผน และเตรียมการ 
  1.3 การต้ังม่ันบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
  1.4 การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได, 
  1.5 การดําเนินงานเน,นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกข้ันตอน 
  1.6 การสร,างความรู, ทักษะ และความม่ันใจให,กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  1.7 การประสานสัมพันธ<ในองค<กร บุคลากรในพ้ืนท่ี 
  1.8 การเน,นภาวะผู,นําของผู,บริหาร 
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  จากหลักการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยได,นําระบบคุณภาพต�างๆ มาประยุกต<ใช,
ในการดําเนินงานดังนี้ 
  1. ระบบ Input Process Output เป7นระบบพ้ืนฐานท่ีใช,กับทุกวงการ โดยมหาวิทยาลัย
ได,นําระบบนี้มาใช,ในการพิจารณา ป6จจัยนําเข,า (Input) กระบวนการ (Process) และป6จจัยผลผลิต 
(Output) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข,องกับ
คุณภาพระดับอุดมศึกษานั้น จําแนกได,เป7น 2 ส�วน คือ 
  2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได,คํานึงถึงองค<ประกอบคุณภาพ 9 ด,าน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
กระบวนการดําเนินงานตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) เป7นการปฏิบัติโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยหรือโดยหน�วยงานต,นสังกัดท่ีมีหน,าท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ประกอบด,วย 
  2.1.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันว�ามีการปฏิบัติหน,าท่ี
เป7นไปตามหน,าท่ี ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมป6จจัยหรือตัวแปรต�างๆ ท่ีส�งผลต�อคุณภาพ การควบคุม
ดังกล�าวเน,นท่ีระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล กอง สถาบัน/
สํานัก สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงนักศึกษา ผู,ใช,บัณฑิต และผู,มีส�วนได,ส�วนเสียเป7นหลัก 

Process 

- กระบวนการบริหารจัดการ 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- กระบวนการวิจัย 
- กระบวนการให,บริการ 
- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

Output 
 

- ปริมาณบัณฑิต 
- คุณภาพบัณฑิต 
- บริการต�างๆ 
- ศรัทธาของประชาชน 

Input 
 

- ทรัพยากรคน (อาจารย< นักศึกษา ผู,บริหาร บุคลากร) 
- ทรัพยากรเงิน 
- สภาพแวดล,อม เครื่องมืออุปกรณ< 
- นโยบาย หลักสูตร แผน 
- ป6จจัยเก้ือหนุน 
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  2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีมหาวิทยาลัยได,จัดให,มีข้ึน โดยจะเป7น
การตรวจสอบเชิงระบบ มุ�งเน,นการพิจารณาว�ามหาวิทยาลัยได,มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม�ได,ใช,ระบบ   
ท่ีพัฒนาข้ึนเพียงใด และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําให,เชื่อถือได,หรือไม�ว�าการจัดการศึกษาเป7นไปอย�าง
มีคุณภาพ 
  2.1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค�าระดับ
คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย�าง และภาพรวมภายในหน�วยงาน เช�น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพ
ของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป7นต,น โดยมีจุดเน,นเริ่มต้ังสาขาวิชา การประเมินจะใช,วิธีการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) การประเมินคุณภาพจากภายนอก (External Quality Assessment) และ
การใช,ตัวบ�งชี้ในการวัด (Performance Indicators) 
  2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอก 
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน�วยงานภายนอกท่ีสํานักงาน
ดังกล�าวรับรอง เพ่ือเป7นการประกันคุณภาพและให,มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประกอบด,วย 
  2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพท่ีผ�านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
  2.2.2 การประเมินคุณภาพ 
  2.2.3 การให,การรับรอง 
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงยึดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ 6 ด,านของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค<การมหาชน) (สมศ.) เพ่ือดําเนินการและรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก   
 2) กระบวนการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 การควบคุมคุณภาพ เป7นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการควบคุมภายในขององค<ประกอบหรือป6จจัยท่ีมีผลต�อการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจ เช�น ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การแต�งต้ังคณะกรรมการและผู,รับผิดชอบ        
มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเข,าสู�มาตรฐานท่ีกําหนด
ไว, ประกอบด,วย 
  2.1.1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยหน�วยงานต,นสังกัดและมหาวิทยาลัย ให,
สอดคล,องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดทําข,อมูลพ้ืนฐานการศึกษาไว,เพ่ือใช,ในการพัฒนาคุณภาพ
ต�อไป 
  2.1.2 การพัฒนาเข,าสู�มาตรฐาน มหาวิทยาลัยจัดทําแผนเพ่ือใช,เป7นแนวทางใน          
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเข,าสู�มาตรฐานท่ีกําหนดไว, ในด,านต�างๆ เช�น การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร 
งานวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สื่อการสอน การพัฒนานักศึกษา การแนะ
แนวการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เป7นต,น ท้ังนี้โดยเน,นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตาม
แผน ติดตาม กํากับการดําเนินงานอย�างจริงจังและต�อเนื่อง 
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  2.2 การตรวจสอบ เป7นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและ
หน�วยงานต,นสังกัด เพ่ือยืนยันเป]าหมายท่ีกําหนด มุ�งไปสู�มาตรฐานท่ีต,องการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะ
ตรวจสอบว�ามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม� ตรวจสอบการดําเนินงานของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในและข้ันตอนการดําเนินงาน สรุปคือ 
  2.2.1  การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานด,วยตนเองของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํา
ข,อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ และรายงานผลหน�วยงานต,นสังกัด 
นักศึกษา ผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย และสาธารณะชน 
  2.2.2  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน�วยงาน
ต,นสังกัดเพ่ือส�งเสริม สนับสนุนและ/หรือใช,มาตรการในการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให,เป7นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว, 
   2.3 การประเมินคุณภาพ เป7นการประเมินค�าระดับคุณภาพของกิจกรรมในหน�วยงาน เช�น 
คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป7นต,น การประเมินคุณภาพภายใน   
จะใช,วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส�วนการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป7นการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ประเมินผล และรับรองว�าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได,คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว, 
 

แผนภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค</แผน
ดําเนินงานของหน�วยงาน/สถาบัน 

กระบวนการดําเนินการตามภารกิจหลัก 
1. การจัดการเรียนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การให,บริการทางวิชาการแก�สังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ 
6. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระบวนการบริหาร 
1. การบริหารและการจัดการ 
2. การเงินและงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

- รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน โดยต,นสังกัดทุก 3 ปa 
- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  โดยผู,ประเมินท่ี สกอ. รับรองทุกปa 
 

รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค<การมหาชน) 

(สมศ.) ทุก 5 ปa 
 

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ 
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2.5.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
  สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัแต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบ�งชี ้

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในพฒันาระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

คณะ สํานัก สถาบัน และสาขาวิชาจัดทําแผนปฏิบัติราชการทีส่อดคล,องกับมาตรฐาน
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและดาํเนินการตามแผน 

- สาขาวชิารายงานผลการดําเนนิงานตามแบบติดตามถึงคณะ 
- คณะ สํานัก/สถาบันรายงานผลการดําเนนิงานตามแบบตดิตามถึงผู,กํากับตัวชี้วัดหลัก 
- ผู,กํากับตัวชี้วัดหลัก รายงานผลการดําเนนิงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ สํานัก สถาบนั และสาขาวชิาติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนนิงาน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ<ตามตัวบ�งชีท้ี่กําหนด และจดัทํารายงานการประเมินตนเอง

เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน�วยงาน 

เครือข�ายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู,การดําเนินงาน
ในแต�ละองค<ประกอบ 

คณะ สํานัก สถาบัน และสาขาวิชา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะและมหาวิทยาลัย 

- คณะรายงานการประเมินตนเองผ�าน ระบบ CHE QA Online  
- สํานัก สถาบนัและสาขาวิชาจดัทํารายงานการประเมินตนเอง 

- มหาวิทยาลยัแต�งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- จัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัและแจ,งหน�วยงาน 

มหาวิทยาลยันาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะ สํานัก สถาบนักองและสาขาวิชามาจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเองและรับการประเมิน 

มหาวิทยาลยัรายงานการประเมินตนเองผ�านระบบ CHE QA 
Online ของ สกอ. ภายใน 120 วันหลังสิน้ปaการศึกษา 

นํารายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อนําข,อเสนอแนะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ทบทวนแผนกลยุทธ< และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปa 
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2.5.4 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป7นระบบท่ีมีความต�อเนื่องและสัมพันธ<กับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระบบการประกันคุณภาพภายนอกเป7นการตรวจสอบเบ้ืองต,นจาก
รายงานประจําปa หรือรายงานประเมินตนเองและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเป7นผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย  
              ในการตรวจสอบข,อมูล เอกสาร หลักฐานและการตรวจเยี่ยม ดําเนินการโดยผู,ประเมินภายนอก
ท่ี สมศ. ให,การรับรองเป7นผู,ดําเนินการ 
 
ความสัมพันธ*ระหว.างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การดําเนินงาน
ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินผล 
การดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย 

 
รายงาน
ประจําปa 

หรือรายงาน
การประเมิน

ตนเอง 

การตรวจเยี่ยม 

รายงานผลการประเมิน 

รับรองผลการประเมิน 

ข,อมูลย,อนกลับ 

ข,อมูลย,อนกลับ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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2.6 แนวทางการพัฒนาตัวบ.งช้ีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 

2.6.1 หลักการ 
   การพัฒนาตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ 
   1. ตัวบ�งชี้พัฒนาข้ึนภายใต,องค<ประกอบคุณภาพ 9 ด,าน ท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก   
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุนซ่ึงมีความสอดคล,องกับหลักเกณฑ<ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว�าด,วยระบบ หลักเกณฑ< และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
   2. ตัวบ�งชี้ตอบสนองเจตนารมณ<แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก,ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปa ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห�งชาติ และมาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังสอดคล,องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ�งชี้การ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต,หลักการสําคัญ คือ ไม�ให,เป7นภาระซํ้าซ,อนในการปฏิบัติงาน    
แก�สถาบันอุดมศึกษา 
   3. ตัวบ�งชี้ประเมินป6จจัยนําเข,า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ< โดยตัวบ�งชี้ผลผลิต 
และผลลัพธ<จะมีท้ังท่ี สกอ. พัฒนาข้ึน และตัวบ�งชี้ท่ี สมศ. ใช,ในการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังนี้เพ่ือ
ความเชื่อมโยงและความเป7นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย และเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. 
   4. ตัวบ�งชี้มีความสมดุลระหว�างมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ด,าน คือ ด,านนักศึกษา 
และผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย ด,านกระบวนการภายใน ด,านการเงินและด,านบุคลากร การเรียนรู,และนวัตกรรม 
   5. จํานวนตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนเป7นเพียงจํานวนตัวบ�งชี้ข้ันตํ่า คณะสามารถเพ่ิมเติมตัวบ�งชี้
และเกณฑ<ได,ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
   6. เกณฑ<ท่ีพัฒนาข้ึนมีท้ังประเภทเกณฑ<มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช,กับทุกกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑ<มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา ได,แก� กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี 
กลุ�ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน,นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ�ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน,นระดับปริญญาตรี 
และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน,นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
ตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
    

2.6.2 วิธีการพัฒนาตัวบ.งช้ี 
  1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวข,อง ได,แก� 
   1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 
   1.2 กฎกระทรวงว�าด,วยระบบ หลักเกณฑ< และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553   1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปa ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
   1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 



 

 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

20

   1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2552 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
   1.8 เกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา 
   1.9 มาตรฐานและตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค<การมหาชน) 
  2. วิเคราะห<และประมวลข,อมูลจากเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข,องในข,อ 1 เพ่ือนํามาพัฒนา    
ตัวบ�งชี้ โดยจําแนกตามป6จจัยนําเข,า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ< โดยใช,องค<ประกอบคุณภาพ 9 ด,าน    
ท่ีครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป7นกรอบในการพัฒนาตัวบ�งชี้ เพ่ือให,สามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ีเก่ียวข,องอ่ืนๆ ได,ครบทุกมาตรฐาน 
  3. กําหนดตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเป7นตัวบ�งชี้
ด,านป6จจัยนําเข,า ตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ และตัวบ�งชี้ด,านผลผลิตและผลลัพธ< ซ่ึงมีความครอบคลุมทุก
องค<ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ด,าน 
คือ ด,านนักศึกษาและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย ด,านกระบวนการภายใน ด,านการเงินและด,านบุคลากร การเรียนรู,
และนวัตกรรม 
  5. กําหนดตัวบ�งชี้เป7น 2 ประเภท คือ ตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ�งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
   5.1 ตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ<มาตรฐานเป7นข,อๆ กําหนดเกณฑ<การประเมินตัว
บ�งชี้เป7น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต� 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข,อและระบุว�าผลการดําเนินงานได,ก่ีข,อ  
ได,คะแนนเท�าใด กรณีท่ีไม�ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม�ครบท่ีจะได, 1 คะแนน ให,ถือว�าได, 0 คะแนน 
   5.2 ตัวบ�งชี้เชิงปริมาณอยู�ในรูปของร,อยละหรือค�าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ<การประเมิน
เป7นคะแนนระหว�าง 1 ถึง 5 โดยเป7นค�าต�อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัว
บ�งชี้  (ซ่ึงอยู�ในรูปร,อยละหรือค�าเฉลี่ย) เป7นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ< โดยท่ีแต�ละตัวบ�งชี้จะ
กําหนดค�าร,อยละหรือค�าเฉลี่ยท่ีคิดเป7นคะแนน 5 ไว, ตัวอย�างเช�น 
 
   ตัวอย.างท่ี 1 กําหนดร,อยละ 100 เป7นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ได,   
ร,อยละ 75.51 

   คะแนนท่ีได,  = 
100

551.75 ×
 = 3.78  

 
   ตัวอย.างท่ี 2 กําหนดร,อยละ 85 เป7นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ได,   
ร,อยละ 34.62 

   คะแนนท่ีได,   =     
85

56.34 ×
 =  2.04 
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   ตัวอย.างท่ี 3 กําหนดค�าเฉลี่ย คือ จํานวนเงินวิจัยต�ออาจารย<และนักวิจัย 200,000 
บาท เป7นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได, 152,500.35 บาทต�อคน 
 

   คะแนนท่ีได,   =     
200,000

535.500,152 ×
    = 3.81 

 
   ตัวอย.างท่ี 4  กําหนดร,อยละ 90 เป7นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ร,อยละ 
92.08 

   คะแนนท่ีได,   =  
90

508.92 ×
 = 5.16 

    
   หลักการคํานวณการแปลงค�าร,อยละหรือค�าเฉลี่ยเป7นคะแนน สรุปได,ดังนี้ 
   1) ผลการดําเนินงานเท�ากับหรือสูงกว�าค�าร,อยละหรือค�าเฉลี่ยท่ีกําหนดให,เป7นคะแนน 
5 จะได,คะแนน 5 
   2) ผลการดําเนินงานตํ่ากว�าค�าร,อยละหรือค�าเฉลี่ยท่ีกําหนดให,เป7นคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนท่ีได,ดังนี้ 
 
 คะแนนท่ีได,  =  
 
   ข,อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
   การคํานวณค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าคะแนนให,ใช,ทศนิยม 2 ตําแหน�ง โดยการป6ด
ทศนิยมตําแหน�งท่ี 3 ตามหลักการป6ดทศนิยม (ต้ังแต�เลข 5 ข้ึนไปป6ดข้ึน) เช�น 
    72.364 เป7น 72.36 
    3.975 เป7น 3.98 
 
 6) กําหนดเกณฑ<การประเมินตัวบ�งชี้เป7น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต� 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม�
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม�ครบท่ีจะได, 1 คะแนนให,ได, 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานต,องปรับปรุงเร�งด�วน 
 คะแนน 1.51 – 2.50   หมายถึง    การดําเนินงานต,องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช, 
 คะแนน 3.51 – 4.50   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี 
   คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
 
 
 

ค�าร,อยละหรือค�าเฉลีย่ท่ีได,จากการดําเนินการ 
X 5 

ค�าร,อยละหรือค�าเฉลีย่ท่ีกําหนดให,เป7นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ�งช้ีน้ัน ๆ 
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2.7 คําช้ีแจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบ.งช้ีไปใช1ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 2.7.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต�ละสถาบันอุดมศึกษาจะต,องใช,     
ตัวบ�งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

 2.7.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า
และหน�วยงานท่ีมีการเรียนการสอนให,สถาบันพิจารณาตัวบ�งชี้ท่ีจะนําไปใช,ให,สอดคล,องกับบริบทโครงสร,าง
และระบบการบริหาร และปรับข,อความในตัวบ�งชี้และเกณฑ<มาตรฐานให,สอดคล,องกับระดับของหน�วยงาน
ท่ีรับการประเมิน เช�น ตัวบ�งชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู,บริหารของสถาบันอาจปรับเป7นการ
ประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผู,บริหารคณะวิชา เป7นต,น 
 2.7.3 การประเมินทุกตัวบ�งชี้เป7นการประเมินในรอบปaการศึกษา ยกเว,นตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ตัวบ�งชี้    
ท่ี 4.3 และตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปaงบประมาณก็ได, ในกรณีเช�นนั้นจะต,องระบุให,
ชัดเจนและต,องประเมินในรอบปaงบประมาณอย�างต�อเนื่อง โดยใช, พ.ศ. ของปaงบประมาณท่ีตรงกับปa
การศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบ�งชี้ของ สมศ. ให,ใช,รอบปaตามท่ี สมศ. กําหนด 
 2.7.4 อาจารย<ประจํา หมายถึง ข,าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ,างกับสถาบัน 
อุดมศึกษาท้ังปaการศึกษา ซ่ึงมีหน,าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
  นักวิจัยประจํา หมายถึง ข,าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ,างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปaการศึกษา ท่ีมีตําแหน�งเป7นเจ,าหน,าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
  การนับจํานวนอาจารย<ประจําและนักวิจัยประจํา ให,นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9 - 12 เดือน    คิดเป7น 1 คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึง 9 เดือน  คิดเป7น 0.5 คน 
   น,อยกว�า 6 เดือน   ไม�สามารถนํามานับได, 
 
2.8 นิยามศัพท*ที่ใช1ในตัวบ.งช้ี 
 
 2.8.1 กระบวนการเรียนรู1ท่ีเน1นผู1เรียนเป%นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว�าผู,เรียน
สําคัญท่ีสุด เป7นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต,องเน,นให,ผู,เรียนแสวงหาความรู, และพัฒนาความรู,ได,ด,วย
ตนเอง หรือรวมท้ังมีการฝhกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและ
การประยุกต<ใช, มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให,ผู,เรียนได,คิด วิเคราะห< สังเคราะห< ประเมินและ
สร,างสรรค<สิ่งต�างๆ 
 นอกจากนี้ต,องส�งเสริมให,ผู,เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท,อน
จากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข,อท่ีสนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู,ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน,นผู,เรียนเป7นสําคัญ ซ่ึงมุ�งพัฒนา
ความรู, และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
ตัวอย�างเช�น1 

 1)  การเรียนรู,จากกรณีป6ญหา (Problem-based Learning : PBL) 
 2)  การเรียนรู,เป7นรายบุคคล (Individual Study) 
 3)  การเรียนรู,แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
 4)  การเรียนรู,แบบแสวงหาความรู,ได,ด,วยตนเอง (Self-Study) 
 5)  การเรียนรู,จากการทํางาน (Work-based Learning) 
 6)  การเรียนรู,ท่ีเน,นการวิจัยเพ่ือสร,างองค<ความรู, (Research–based Learning) 
 7)  การเรียนรู,ท่ีใช,วิธีสร,างผลงานจากการตกผลึกทางป6ญญา (Crystal-based Approach) 
 2.8.2 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ< และการวิเคราะห< เพ่ือสนับสนุนเป]าประสงค<ท่ี
สําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเป7นมากกว�าความสอดคล,อง
ไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต�ละองค<ประกอบภายใน  ระบบการจัดการ   
ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป7นหนึ่งเดียวอย�างสมบูรณ< 

]2.8.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย�างมีแผนท่ีเป7นระบบ
เก่ียวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบต�อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล,อม และสังคมใน
แนวทางท่ีดีข้ึน โดยมีเป]าหมายท่ีชัดเจน และเป7นท่ียอมรับร�วมกันได, ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร,าง
สิ่งใหม�ต,อง ไม�เป7นการทําลายคุณค�าทางสุนทรีย<ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม
สามารถสร,างวัฒนธรรมใหม�ท่ีสอดคล,อง และเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม� 
ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพ่ือให,อยู�ร�วมกันได,อย�างเข,าใจมีความเจริญก,าวหน,าอย�าง
สันติสุข 

 2.8.4 การเผยแพร. หมายถึง การเผยแพร�งานสร,างสรรค<ในลักษณะสิ่งตีพิมพ< การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซ่ึงเป7นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนง
ต�างๆ อาทิ งานศิลปะดนตรี การแสดงและงานออกแบบท่ีเป7นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีการจัดการ
นําเสนอการเผยแพร�ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย�างเป7นระบบและเป7นวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก�อนการเผยแพร� ประกอบด,วย ศิลปPนแห�งชาติ ผู,ทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการท่ีเป7นท่ียอมรับในวงวิชาการ  
 2.8.5 การเผยแพร.ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ< (Full paper) ได,รับการตีพิมพ<ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด,วย 
ศาสตราจารย< หรือผู,ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป7นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ,าภาพอย�างน,อยร,อยละ 25 และมีผู,ประเมินบทความท่ีเป7นผู,เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ,าของบทความ 
 
                                                 
1 ดูเพ่ิมเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห<องค<ความรู,เก่ียวกับการจัดการเรียนรู,ท่ีเน,นตัวผู,เรียนเป7นสําคัญ ตั้งแต� 
พ.ศ.2542-2547” 
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 2.8.6 การเผยแพร.ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ< (Full paper) ได,รับการตีพิมพ<ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด,วย ศาสตราจารย< หรือผู,ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป7นท่ียอมรับ   
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต�างประเทศอย�างน,อยร,อยละ 25 และมีผู,ประเมินบทความท่ีเป7นผู,เชี่ยวชาญในสาขานั้น 
จากต�างประเทศ 
 2.8.7 การให1บริการทางวิชาการแก.สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให,บริการแก�สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป7นการให,บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข,ามาใช,
บริการ 
 2.8.8 การให1อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให,อํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและในการปฏิบัติแก�ผู,ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป7นผู,มีความรู, ความเข,าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให,มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2.8.9 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค,นหาคําตอบของป6ญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรู,ใหม� ตลอดจนถึงการประดิษฐ<คิดค,นท่ีผ�านกระบวนการศึกษา ค,นคว,าหรือ
ทดลอง วิเคราะห<และตีความข,อมูลตลอดจนสรุปผลอย�างเป7นระบบ 
 2.8.10 งานวิจัย2 หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได,มีการศึกษาค,นคว,าตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให,เกิดเป7นองค<ความรู,ใหม� หรือเป7นการต�อยอดองค<ความรู,เดิม 
 2.8.11 งานสร1างสรรค* หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม�จําเป7นต,องเป7นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา 
ค,นคว,าท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป7นท่ียอมรับ 
 2.8.12 งานสร1างสรรค*3 หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ<ประเภทต�างๆท่ีมีความเป7น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค,นคว,าอย�างเป7นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทาง            
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร,างสรรค<เดิมเพ่ือเป7นต,นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร<อันก�อให,เกิดคุณค�าทางสุนทรีย<และคุณประโยชน<ท่ีเป7นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ�มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร,างสรรค<ทางศิลปะ ได,แก� (1) ทัศนศิลป� (Visual Arts) ประกอบด,วย ผลงานด,าน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ< ภาพถ�าย ภาพยนตร<สื่อประสม สถาป6ตยกรรมและงานออกแบบ
ประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด,วยดุริยางคศิลป� นาฏยศิลป� รวมถึงการ
แสดงรูปแบบต�างๆ และ (3) วรรณศิลป� (Literature) ซ่ึงประกอบด,วยบทประพันธ<และกวีนิพนธ<รูปแบบ
ต�างๆ 
 การประเมินงานสร1างสรรค* 
 1) ประเมินในมิติการเผยแพร� มิใช�ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร�งานสร,างสรรค<ต,อง
ผ�านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซ่ึง
เป7นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ<การประเมินตามท่ี สมศ. กําหนด 

                                                 
2 ดูเพ่ิมเติม คํานิยามศัพท<จากคู�มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา (แก,ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
3 แหล�งเดิม. หน,า 15. 
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 2)  ระดับเกณฑ<การประเมินการเผยแพร� ใช,เกณฑ<การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา 
ถึงแม,ผลงานสร,างสรรค<จะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามสาขาวิชา เช�น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลา
การทํางานจํานวนผู,ร�วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร� หรือประโยชน<ท่ีได,รับ 
 3) การประเมินในมิติการเผยแพร� เป7นการเปPดโอกาสให,ผู,สร,างผลงานสร,างสรรค< ได,รับ               
การประเมินผลงานมากข้ึน และเป7นการส�งเสริมให,อาจารย<มีกําลังใจสร,างสรรค<ผลงาน ท้ังยังเป7นการให,
ความสําคัญกับการเผยแพร�ผลงานสร,างสรรค<เหมือนกับเป7นการเผยแพร�งานวิชาการทางการสร,างสรรค<ให,กว,าง
ข้ึน 
 2.8.13 จรรยาบรรณนักวิจัย4 หมายถึง หลักเกณฑ<ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป 
เพ่ือให,การดําเนินงานวิจัยต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาค,นคว,าให,เป7นไปอย�างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
  1)  นักวิจัยต,องซ่ือสัตย<และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
  2)  นักวิจัยต,องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข,อตกลงท่ีทําไว,กับหน�วยงานท่ี
สนับสนุนการวิจัยและต�อหน�วยงานท่ีตนสังกัด 
  3)  นักวิจัยต,องมีพ้ืนฐานความรู,ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
  4)  นักวิจัยต,องมีความรับผิดชอบต�อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม�ว�าจะเป7นสิ่งมีชีวิตหรือไม�มีชีวิต 
  5)  นักวิจัยต,องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย<ท่ีใช,เป7นตัวอย�างในการวิจัย 
  6)  นักวิจัยต,องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
  7)  นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช,ประโยชน<ในทางท่ีชอบ 
  8)  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู,อ่ืน 
  9)  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต�อสังคมทุกระดับ 
 2.8.14 จรรยาบรรณอาจารย*และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติ      
ท่ีอาจารย<และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษา ส�งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย<
และบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช,กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต,องยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดม่ันและ
ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต,อง 2) ซ่ือสัตย<สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน,าท่ีด,วยความโปร�งใสและสามารถ
ตรวจสอบได, 4) ปฏิบัติหน,าท่ีโดยไม�เลือกปฏิบัติอย�างไม�เป7นธรรม 5) มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม�ใช,อํานาจ
ครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต�อนักศึกษา และต,องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณ
ต�อตนเอง 2) จรรยาบรรณต�อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต�อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต�อหน�วยงาน 5) 
จรรยาบรรณต�อผู,บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต�อผู,ใต,บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต�อผู,ร�วมงาน 8) 
จรรยาบรรณต�อนักศึกษาและผู,รับบริการ 9) จรรยาบรรณต�อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต�อสังคม 
 2.8.15 นักวิจัยประจํา หมายถึง ข,าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ,างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปaการศึกษา ท่ีมีตําแหน�งเป7นเจ,าหน,าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 
 

                                                 
4 ดูเพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห�งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล,อม 
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 2.8.16 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท.า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ<จํานวนหน�วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
  ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน�วยกิตต�อ 
    ปaการศึกษา (18 หน�วยกิตต�อภาคการศึกษา) 
          - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติ  
    และโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน�วยกิตต�อปaการศึกษา  
    (12 หน�วยกิตต�อภาคการศึกษาปกติ) 
  ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน�วยกิตต�อ 
    ปaการศึกษา (15 หน�วยกิตต�อภาคการศึกษา) 
          - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน�วยกิตต�อ 
    ปaการศึกษา (10 หน�วยกิตต�อภาคการศึกษา) 
ข้ันตอนการคํานวณค�า FTES มีดังนี้ 
  1) คํานวณค�าหน�วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผล
คูณระหว�างจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน�วยกิตแต�ละรายวิชาท่ีเปPดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปaการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล,วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตร        
การคํานวณ ดังนี้ 
    SCH = ∑ nici 

   เม่ือ  ni  =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
         ci  =  จํานวนหน�วยกิตของวิชาท่ี i 
 
  2) คํานวณค�า FTES โดยใช,สูตรคํานวณดังนี้ 
 

     FTES   =   
 ๆปริญญาน้ัน ียนในระดับนการลงทะเบกณฑ<มาตรฐารศึกษาตามเกิตต�อปaกาจํานวนหน�วย

SCH
 

  

 2.8.17 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช�วงเวลาราชการ หรือนอกเวลา
ราชการโดยสถาบันได,มีการคํานวณเป7นภาระงานสอนของอาจารย< และไม�มีการจ�ายค�าตอบแทนเป7นการ
พิเศษ 
 2.8.18 นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช�วงเวลาราชการ หรือนอกเวลา
ราชการโดยสถาบันมิได,นับว�าการสอนดังกล�าวเป7นภาระงานสอนของอาจารย< และ/หรือได,มีการจ�าย
ค�าตอบแทนให,กับการสอนของอาจารย<เป7นการพิเศษ 
 2.8.19 แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให,องค<การประสบ
ความสําเร็จ หรือสู�ความเป7นเลิศตามเป]าหมาย เป7นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู,และประสบการณ< 
บันทึกเป7นเอกสาร เผยแพร�ให,หน�วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช,ประโยชน<ได, 
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 2.8.20 ผู1มีส.วนได1ส.วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ�มคนต�างๆ ท่ีได,รับผลกระทบหรือ
อาจได,รับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย�างของกลุ�มผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย        
ท่ีสําคัญ เช�น นักศึกษา ผู,ปกครอง สมาคมผู,ปกครอง ผู,ปฏิบัติงาน คู�ความร�วมมือท้ังท่ีเป7นทางการ และไม�
เป7นทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด,านต�างๆ ศิษย<เก�า นายจ,าง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
องค<การท่ีทําหน,าท่ีกํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค<การท่ีให,เงินสนับสนุน ผู,เสียภาษี ผู,กําหนดนโยบาย ผู,ส�งมอบ 
ตลอดจนชุมชนในท,องถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
 2.8.21 แผนกลยุทธ* หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช,เวลา 5 ปa เป7นแผน       
ท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ<ประกอบไปด,วยวิสัยทัศน< พันธกิจ เป]าประสงค< 
วัตถุประสงค< ผลการวิเคราะห<จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ<ต�างๆ ของสถาบันควร            
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแต�ละกลยุทธ<และค�าเป]าหมายของ     
ตัวบ�งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ< โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ<มาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปa 
 2.8.22 แผนปฏิบัติการประจําป9 หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน    
1 ปa เป7นแผนท่ีถ�ายทอดแผนกลยุทธ<ลงสู�ภาคปฏิบัติ เพ่ือให,เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ< ประกอบด,วย 
โครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ท่ีจะต,องดําเนินการในปaนั้นๆ เพ่ือให,บรรลุเป]าหมายตามแผนกลยุทธ< ตัวบ�งชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค�าเป]าหมายของตัวบ�งชี้เหล�านั้น รวมท้ังมีการระบุผู,รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน,าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต,องใช,ในการดําเนิน
โครงการท่ีชัดเจน 
 2.8.23 ระบบและกลไก 
  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย�างชัดเจนว�าต,องทําอะไรบ,าง 
เพ่ือให,ได,ผลออกมาตามท่ีต,องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต,องปรากฏให,ทราบโดยท่ัวกันไม�ว�าจะอยู�ใน  
รูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส<หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค<ประกอบของระบบ ประกอบด,วย ป6จจัย
นําเข,า กระบวนการ ผลผลิตและข,อมูลป]อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ<เชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให,ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู�ได, โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค<การ หน�วยงาน หรือกลุ�มบุคคลเป7นผู,ดําเนินงาน 
 2.8.24 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหน,าท่ีในการรวบรวมข,อมูลเข,ามาทําการ
ประมวลผล รวมท้ังการวิเคราะห<เพ่ือจัดทําเป7นสารสนเทศในรูปแบบต�างๆ และนําส�งไปยังผู,ท่ีมีสิทธิได,รับ
สารสนเทศ เพ่ือใช,ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร< รวมท้ังอุปกรณ<ต�างๆ 
เป7นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค<การมีหลายประเภทในแต�
ละประเภทมีได,หลายระบบ ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค<เฉพาะด,านในการทํางานท่ีแตกต�างกันออกไป 
 2.8.25 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให,เป7นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร�โดย
สํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข,อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
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 2.8.26 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข,อมูล
สากล เช�น ฐานข,อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข,อมูล Scopus หรือในฐานข,อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ี
เป7นท่ียอมรับในศาสตร<นั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให,เป7นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร�โดยสํานักงานฯ 
 2.8.27 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย<ท่ีมีพัฒนาการอย�างต�อเนื่อง 
เช�น เรื่องความคิด ความรู,สึก ความเชื่อ ก�อให,เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได,จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรม หรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย< วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมป6จจุบันท่ีดีควรมีความสอดคล,องกับความเป7นสากล 
แต�มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค�า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมท่ี
แสดงความเป7นอุดมศึกษาท่ีถือเป7นแบบอย�างท่ีดีต�อสังคม มีความเจริญงอกงามทางป6ญญา ความรู, ความคิด 
ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละ และการมีส�วนร�วมกับสังคม สามารถเป7นผู,นําท่ีดี และเป7นท่ีพ่ึงของ
สังคมมีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยท่ีน�าศรัทธาเป7นท่ียอมรับ มีบทบาทต�อการปกป]องวัฒนธรรมท่ีดี
งามของไทยและพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตท�ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได,เหมาะสมอย�างฉลาดรู, 
 2.8.28 ศิลปะ คือ งานสร,างสรรค<ท่ีส�งเสริมสร,างสุนทรีย< ความงาม และความสุข แก�ผู,คน           
สภาพแวดล,อมและสังคมเพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย< เข,าใจคุณค�าและความสําคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป7นแนวทางในการพัฒนาส�งเสริมการอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
 2.8.29 สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค�าทางความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีส�งผลต�อการรับรู,และความรู,สึก สามารถจรรโลงจิตใจให,มีความสุข มีรสนิยม ก�อให,เกิดวิถีชีวิต
มนุษย<ท่ีงดงาม สามารถอยู�ร�วมกันในสังคมท่ีเข,าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู,ถึงคุณค�าท่ีเป7นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร<เพ่ือการดํารงรักษ<สืบต�อไป 

 2.8.30 สะอาด หมายถึง ไม�รก มีระเบียบ รักษาง�าย ใช,สะดวก 
 2.8.31 สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร,มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป7นมิตรต�อ

สิ่งแวดล,อม 
 2.8.32 สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต�งอาคาร สภาพแวดล,อมอย�างเหมาะสม สอดคล,องกับ
พ้ืนท่ีแวดล,อมไม�สิ้นเปลือง และไม�ก�อให,เกิดผลกระทบต�อสภาพแวดล,อม 
 2.8.33 แหล.งเผยแพร. หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพร�ท่ียอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซ่ึงเป7นผลงานสร,างสรรค<สู�สาธารณะ ประกอบด,วยหลักเกณฑ<ใน                
การพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร,างสรรค< ดังต�อไปนี้ 

1) ต,องเป7นแหล�งเผยแพร�ระดับสถานศึกษาอาทิ หอศิลป� หอประชุม และลานศิลปวัฒนธรรม
โดยการจัดงานแสดงเป7นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพและผู,ทรงคุณวุฒิ เป7นต,น 

2) หอศิลป�ขององค<กรหรือสมาคม จะต,องเป7นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะ งานสร,างสรรค<
โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป� หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแลการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ 

3) แหล�งเผยแพร�ระดับนานาชาติ ต,องได,รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับนานาชาติ 
หรือเป7นโครงการความร�วมมือทางศิลปะงานสร,างสรรค<ระหว�างประเทศ 
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4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร,างสรรค< ไม�ตํ่ากว�า3 คน โดยมีองค<ประกอบ 
ท่ีสอดคล,องกับเกณฑ<การประเมิน ประกอบด,วย ศิลปPนแห�งชาติ ผู,ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการท่ียอมรับ 
ในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้ ต,องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด,วย (ผู,ทรงคุณวุฒิให,หมายความรวมถึง
ศิลปPนแห�งชาติด,วยและผลงานเหล�านั้นจะต,องผ�านกระบวนการทางวิชาการและการรับรองจาก            
ผู,ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวข,อง) 

5) ศิลปะ งานสร,างสรรค< งานออกแบบ ท่ีไม�ต,องการแสดงในหอศิลป�จะต,องมีหลักฐาน       
ท่ีแสดงกิจกรรมการดําเนินงานอย�างเป7นระบบ และมีคุณภาพของงานท่ีแสดง พร,อมเอกสารโครงงาน แผนงาน 
และการประเมินผลโดยผลงานท่ีจัดแสดงต,องได,รับการรับรองจากผู,ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่า
กว�า 3 คน ท้ังนี้ต,องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด,วย 
 2.8.34 หน.วยงานหรือองค*กรระดับชาติ หมายถึง หน�วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท�า
ข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค<การมหาชน หรือองค<กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2.8.35 หลักธรรมาภิบาล5 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการต�างๆ ให,เป7นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช,ได,   
ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช,ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว,างขวาง กล�าวคือ หาได,มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท�านั้น แต�รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต,อง ชอบธรรมท้ังปวง 
ซ่ึงวิญ�ูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได, การปราศจากการแทรกแซง        
จากองค<การภายนอก เป7นต,น 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม
จะนํามาปรับใช,ในภาครัฐมี 10 องค<ประกอบ ดังนี้6 

  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค<และ
เป]าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได,รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีมีภารกิจคล,ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ 
เพ่ือให,เกิดประโยชน<สุขต�อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต,องมีทิศทางยุทธศาสตร< และเป]าประสงค<   
ท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป7นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย�างต�อเนื่องและเป7นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี
ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช,เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให,
องค<การสามารถใช,ทรัพยากรท้ังด,านต,นทุน แรงงาน และระยะเวลาให,เกิดประโยชน<สูงสุดต�อการพัฒนา                
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต,องการของประชาชนและผู,มีส�วนได,
ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให,บริการท่ีสามารถดําเนินการได,
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสร,างความเชื่อม่ัน ความไว,วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต,องการของประชาชนผู,รับบริการ และผู,มีส�วนได,ส�วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต�าง 

                                                 
5 ดูเพ่ิมเติม “คู�มือนโยบายการกํากับดูแลองค<การท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
6 ดูเพ่ิมเติม “คู�มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค<การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน,าท่ีและผลงานต�อเป]าหมายท่ีกําหนดไว, โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู�ในระดับท่ีสนองต�อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต�อป6ญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร�งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปPดเผยอย�างตรงไปตรงมาชี้แจง
ได, เม่ือมีข,อสงสัยและสามารถเข,าถึงข,อมูลข�าวสารอันไม�ต,องห,ามตามกฎหมายได,อย�างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู,ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต�างๆ และสามารถตรวจสอบได, 
  6) หลักการมีส�วนร�วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข,าราชการ ประชาชน และผู,มี
ส�วนได,ส�วนเสียทุกกลุ�มมีโอกาสได,เข,าร�วมในการรับรู, เรียนรู, ทําความเข,าใจ ร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอ
ป6ญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข,อง ร�วมคิดแนวทาง ร�วมการแก,ไขป6ญหา ร�วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร�วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ,นส�วนการพัฒนา 
  7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ�ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส�วนราชการส�วนกลางให,แก�หน�วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส�วนท,องถ่ิน) 
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดําเนินการให,แก�บุคลากร โดยมุ�งเน,นการสร,างความพึงพอใจในการให,บริการต�อ
ผู,รับบริการและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดี
ของส�วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช,อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข,อบังคับ     
ในการบริหารราชการด,วยความเป7นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได,รับการปฏิบัติและได,รับบริการอย�างเท�าเทียม
กัน โดยไม�มีการแบ�งแยกด,าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝhกอบรม 
และ อ่ืนๆ 
  10) หลักมุ�งเน,นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข,อตกลงท่ัวไปภายในกลุ�ม
ผู,มีส�วนได,ส�วนเสียท่ีเก่ียวข,อง ซ่ึงเป7นข,อตกลงท่ีเกิดจากการใช,กระบวนการเพ่ือหาข,อคิดเห็นจากกลุ�มบุคคล       
ท่ีได,รับประโยชน<และเสียประโยชน< โดยเฉพาะกลุ�มท่ีได,รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต,องไม�มีข,อคัดค,านท่ียุติ
ไม�ได, ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม�จําเป7นต,องหมายความว�าเป7นความเห็นพ,องโดยเอกฉันท< 
 2.8.36 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ<ท้ังหมดท่ีผู,เรียนต,องศึกษา
เพ่ือให,ได,รับการรับรองจากสภาหรือองค<กรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
 2.8.37 อาจารย*ประจํา หมายถึง ข,าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ,างกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปaการศึกษา ซ่ึงมีหน,าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทที่  3 
ตัวบ
งช้ีและเกณฑ�การประเมินคุณภาพตามองค�ประกอบคุณภาพ 

 
 

3.1 องค�ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
      

ระดับมหาวิทยาลัย 
 3.1.1 องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ มีตัวบ�งชี้ จํานวน 
5 ตัวบ�งชี้ โดยเป,นตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ�งชี้ และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ คือ 
 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 1.2 ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ5  

           1.3 ผลการบริหารสถาบันให8เกิดอัตลักษณ5 (สมศ.16.1)  
          1.4 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ5 (สมศ.16.2) 

  1.5 ผลการพัฒนาตามจุดเน8นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท8อนเป,นเอกลักษณ5ของสถาบัน (สมศ.17) 
 3.1.2 องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ�งชี้ จํานวน 13 ตัวบ�งชี้ โดยเป,นตัวบ�งชี้ของ 
สกอ. จํานวน 8 ตัวบ�งชี้ และ สมศ. จํานวน 5 ตัวบ�งชี้ คือ 

 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2 อาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2.3 อาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5 ห8องสมุด อุปกรณ5การศึกษา และสภาพแวดล8อมการเรียนรู8 
 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให8กับนักศึกษา 
 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE (สมศ.1) 

 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห�งชาติ (สมศ.2) 
 2.11 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� (สมศ.3) 
 2.12 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� (สมศ.4) 
 2.13 การพัฒนาคณาจารย5 (สมศ.14) 
 3.1.3 องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ�งชี้ คือ 
 3.1 ระบบและกลไกการให8คําปรึกษาและบริการด8านข8อมูลข�าวสาร 
 3.2 ระบบและกลไกการส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 3.1.4 องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย มีตัวบ�งชี้ จํานวน 6 ตัวบ�งชี้ โดยเป,นตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 
3 ตัวบ�งชี้ และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ คือ 

 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 
 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู8จากงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 
 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ต�อจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา 
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 4.4 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� (สมศ.5) 
 4.5 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 (สมศ.6) 
 4.6 ผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 

 3.1.5 องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม มีตัวบ�งชี้ จํานวน 6 ตัวบ�งชี้ โดยเป,น
ตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ�งชี้ และ สมศ. จํานวน 4 ตัวบ�งชี้ คือ 

 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให8เกิดประโยชน5ต�อสังคม 

 5.3 ผลการนําความรู8และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาใช8ในการพัฒนา                
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 
 5.4 ผลการเรียนรู8และเสริมสร8างความเข8มแข็งของชุมชนหรือองค5กรภายนอก (สมศ.9) 
  5.5 ผลการชี้นํา ปIองกัน หรือแก8ปJญหาของสังคมในประเด็นด8านการส�งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 
    5.6 ผลการชี้นํา ปIองกัน หรือแก8ปJญหาของสังคมในประเด็นด8านจิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน 
(สมศ.18.2) 
 3.1.6 องค�ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีตัวบ�งชี้ จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ โดย
เป,นตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ และ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ�งชี้ คือ 
 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          6.2 การส�งเสริมและสนับสนุนด8านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
 3.1.7 องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ มีตัวบ�งชี้ จํานวน 6 ตัวบ�งชี้ โดยเป,น       
ตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 4 ตัวบ�งชี้ และ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ�งชี้ คือ 

 7.1 ภาวะผู8นําของสภาสถาบันและผู8บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.2 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู8 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน8าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.12)  
 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน8าท่ีของผู8บริหารสถาบัน (สมศ.13)  

 3.1.8 องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ มีตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ 
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 3.1.9 องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีตัวบ�งชี้ จํานวน 2 ตัวบ�งชี้ โดย
เป,นตัวบ�งชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ และ สมศ.จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ 

 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต8นสังกัด (สมศ.15) 
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ระดับสาขาวิชา 
3.1.1 องค�ประกอบคุณภาพด;านการบริหารจัดการ มีตัวบ
งช้ี จํานวน 5 ตัวบ
งช้ี  

1.1 ตัวบ�งชี้ท่ี 1 ร8อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาท่ีบรรลุเปIาหมายตามตัวบ�งชี้
ของโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ  
 1.2 ตัวบ�งชี้ท่ี   2 สารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร�ข8อมูลข�าวสาร 

1.3 ตัวบ�งชี้ท่ี   3 ร8อยละการเบิกจ�ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปEของคณะ 

1.4 ตัวบ�งชี้ท่ี  4 ระดับความสําเร็จของการส�งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
1.5 ตัวบ�งชี้ท่ี  5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

3.1.2 องค�ประกอบคุณภาพด;านคุณภาพบัณฑิต มีตัวบ
งช้ี จํานวน 12 ตัวบ
งช้ี 
2.1 ตัวบ�งชี้ท่ี  6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 2.2 ตัวบ�งชี้ท่ี  7 การพัฒนาคณาจารย5 
  2.3 ตัวบ�งชี้ท่ี  8 การจัดการเรียนการสอน 
  2.4 ตัวบ�งชี้ท่ี  9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.5 ตัวบ�งชี้ท่ี  10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให8กับนักศึกษา 
 2.6 ตัวบ�งชี้ท่ี 11 ร8อยละของบัณฑิตท่ีเข8ามากรอกข8อมูลภาวะของการมีงานทํา 

   2.7 ตัวบ�งชี้ท่ี 12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE 
 2.8 ตัวบ�งชี้ท่ี 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  

 2.9 ตัวบ�งชี้ท่ี 14 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือ 
เผยแพร�  
 2.10 ตัวบ�งชี้ท่ี 15 กลไกการให8คําปรึกษาและบริการด8านข8อมูลข�าวสาร 
 2.11 ตัวบ�งชี้ท่ี 16 กลไกการส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 2.12 ตัวบ�งชี้ท่ี 17 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.1.3 องค�ประกอบคุณภาพด;านงานวิจัยและงานสร;างสรรค� มีตัวบ
งช้ี จํานวน 4 ตัวบ
งช้ี  
3.1  ตัวบ�งชี้ท่ี 18 การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร8างสรรค5กับการจัดการเรียน               

การสอน 
3.2 ตัวบ�งชี้ท่ี  19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ต�อจํานวนอาจารย5ประจํา 
3.3 ตัวบ�งชี้ท่ี  20 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� 
3.4 ตัวบ�งชี้ท่ี  21 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 

 

3.1.4 องค�ประกอบคุณภาพด;านการบริการวิชาการ มีตัวบ
งช้ี จํานวน 2 ตัวบ
งช้ี 
 4.1  ตัวบ�งชี้ท่ี 22 กลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม 

4.2 ตัวบ�งชี้ ท่ี  23 ผลการนําความรู8และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการใช8ใน             
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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3.2 องค�ประกอบคุณภาพ ตัวบ
งช้ี และเกณฑ�การประเมิน 
 

 3.2.1 องค�ประกอบคุณภาพ ตัวบ
งช้ี และเกณฑ�การประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 
 

หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน8นท่ีอาจแตกต�างกัน ดังนั้นจึงเป,นหน8าท่ี

ท่ีสถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน5 แผนกลยุทธ5 และแผนปฏิบัติการประจําปEให8ชัดเจนและสอดคล8องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน8นของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ8ามี) ตลอดจนสอดคล8องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  

 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน5และแผนกลยุทธ5 สภาสถาบันเปNดโอกาสให8มีส�วนร�วมของสมาชิก
ทุกกลุ�มในสถาบัน และมีการถ�ายทอดวิสัยทัศน5และแผนกลยุทธ5ท่ีกําหนดแล8วให8รับทราบท่ัวกัน ท้ังอาจารย5 
เจ8าหน8าท่ี นักศึกษา ตลอดจนผู8ท่ีมีส�วนได8ส�วนเสีย เช�น ผู8ปกครอง ชุมชนผู8ใช8บริการและสังคมโดยรวม  
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง   
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา  

 

ตัวบ
งช้ี จํานวน 5 ตัวบ
งช้ี คือ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1.2 ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ5  
1.3 ผลการบริหารสถาบันให8เกิดอัตลักษณ5 (สมศ.16.1)  
1.4 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ5 (สมศ.16.2) 
1.5 ผลการพัฒนาตามจุดเน8นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท8อนเป,นเอกลักษณ5ของสถาบัน (สมศ.17) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก�สั งคม และการทํานุ บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจําเป,นต8องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือให8สถาบัน
ดําเนินการสอดคล8องกับอัตลักษณ5หรือจุดเน8น มีคุณภาพ มีความเป,นสากล และเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันต8องกําหนดวิสัยทัศน5 พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ5และแผนการดําเนินงานเพ่ือเป,น
แนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ5 นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ5หรือจุดเน8นของสถาบันแล8ว
จะต8องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข8อง ยุทธศาสตร5ด8านต�างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้เพ่ือให8การดําเนินงานของ
สถาบันเป,นไปอย�างมีคุณภาพเป,นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต8องเหมาะสม 

 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ5ท่ีสอดคล8องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส�วนร�วมของบุคลากร
ในสถาบัน และได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป,นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล8องกับจุดเน8นของกลุ�มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551–2554)  
 2. มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ5ระดับสถาบันไปสู�ทุกหน�วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ5เป,นแผนปฏิบัติการประจําปEครบ 4 พันธกิจ คือ ด8านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ5 แผนปฏิบัติการประจําปE และค�าเปIาหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5และแผนปฏิบัติงานประจําปE 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปEครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปE อย�างน8อยปEละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต�อผู8บริหารเพ่ือพิจารณา  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ5 อย�างน8อยปEละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต�อผู8บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข8อคิดเห็น และข8อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ5 
และแผนปฏิบัติการประจําปE 
 
เกณฑ�การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข8อ 
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ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1 
 

     1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได8กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยู�แล8วต้ังแต�เริ่มต8น สถาบันควรทบทวนว�าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ5ในปJจจุบันของสถาบันหรือไม� หากเหมาะสมต8องดําเนินการให8แน�ใจว�าสมาชิกใน
สถาบัน และผู8มีส�วนเก่ียวข8องได8รับทราบโดยท่ัวกัน 
     1.2 หากต8องมีการปรับแก8ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ5ท่ีเปลี่ยนไป ควร
เป,นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร�วมกันท้ังผู8บริหาร อาจารย5 และเจ8าหน8าท่ี เพ่ือเป,นท่ียอมรับ
ของทุกฝiาย อันจะนําไปสู�ความร�วมมือร�วมใจกันปฏิบัติงานให8บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธาน  
ท่ีได8กําหนดร�วมกัน และได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
     1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ5ให8สอดคล8องกับปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบายของสภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน8นของสถาบันและแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการ
และมาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข8อง โดยทําตารางวิเคราะห5ให8ชัดเจนว�าปรัชญาหรือปณิธาน และ
นโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ5สอดคล8องกันในประเด็นใด อย�างไรหากมีประเด็นท่ีไม�
สอดคล8องควรพิจารณาปรับแก8ให8สอดคล8อง 
     1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ5 (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสู�ความสําเร็จ 
ท่ีพึงประสงค5 ประกอบด8วย วิสัยทัศน5 (vision) พันธกิจ (mission) เปIาประสงค5 (goal) และ
วัตถุประสงค5 (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห5จุดแข็ง (strength) จุดอ�อน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู�การกําหนดกลยุทธ5ท่ีชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได8แก� การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน5และแผนกลยุทธ5ท่ีสถาบันกําหนดควร
ผ�านการประชาพิจารณ5ร�วมกันจากท้ังผู8บริหาร อาจารย5 และเจ8าหน8าท่ีเพ่ือให8เกิดการยอมรับของ
ทุกฝiายอันจะนําไปสู�ความร�วมมือร�วมใจกับปฏิบัติงานให8บรรลุผลตามความมุ�งหวังของสถาบัน 
และได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ข8อ 2      2.1 มีการชี้แจงทําความเข8าใจกับผู8บริหารหน�วยงานย�อยภายในถึงวิสัยทัศน5 กลยุทธ5 และ
เปIาหมายของกลยุทธ5 และมีการกําหนดหน�วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5
อย�างเป,นทางการ 
     2.2 มีการกําหนดเปIาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5ของแต�ละหน�วยงานภายในและ
มีการมอบหมายอย�างเป,นทางการ 

ข8อ 3      3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ5 (Strategic map) เพ่ือช�วยในการแปลงแผนกลยุทธ5ไปสู�
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
     3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห5ความสอดคล8องระหว�างแผนกลยุทธ5กับแผนปฏิบัติ
การประจําปEท้ัง 4 พันธกิจ คือ ด8านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 4      4.1 มีการจัดทําตัวบ�งชี้ (KPI) พร8อมท้ังเปIาหมาย (target) ของแต�ละตัวบ�งชี้ท่ีจะใช8วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5 และแผนปฏิบัติการประจําปE ท้ังนี้ควรจัดทํา
พร8อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ5 และแผนปฏิบัติการประจําปE 
     4.2 มีกระบวนการส�งเสริมให8ผู8บริหาร อาจารย5และเจ8าหน8าท่ีผู8ท่ีเก่ียวข8องในการดําเนินการ
ตามตัวบ�งชี้เข8ามีส�วนร�วมในการจัดทําตัวบ�งชี้และค�าเปIาหมาย เพ่ือให8เกิดการยอมรับของทุกฝiาย 
อันจะนําไปสู�ความร�วมมือร�วมใจกันปฏิบัติงานให8บรรลุผลตามเปIาหมายท่ีได8กําหนดร�วมกัน 

ข8อ 5      5.1 สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจ เพ่ือใช8เป,น 
แนวทางการดําเนินงานและสร8างความเชื่อม่ันว�าได8มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลา  
ท่ีเหมาะสม 

ข8อ 6      6.1 มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว�าเป,นไปตามแผน
หรือไม�และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ�งชี้เทียบกับค�าเปIาหมายเสนอต�อผู8บริหาร 
ในช�วงเวลาหนึ่งๆ เช�น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม�เป,นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห5ถึง
สาเหตุ และนําเสนอแนวทางการแก8ไขปรับปรุง 

ข8อ 7      7.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ�งชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5กับค�าเปIาหมาย และนําผลการประเมินท่ีได8บรรจุเข8าวาระ เพ่ือ
พิจารณาในท่ีประชุมผู8บริหารสถาบันและท่ีประชุมสภาสถาบันเป,นประจํา อย�างน8อยปEละ 1 ครั้ง 

ข8อ 8      8.1 มีการมอบหมายผู8รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข8อเสนอแนะท่ีได8รับมา และมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงตามข8อเสนอแนะ 
     8.2 มีการนําแผนกลยุทธ5และแผนปฏิบัติการประจําปEท่ีได8รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 1.2   : ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ�  
ชนิดตัวบ
งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบปA  : ปAงบประมาณ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : ตัวบ�งชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค5
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน8นและจุดเด�นท่ีส�งสะท8อนเป,นเอกลักษณ5ของมหาวิทยาลัย 
โดยได8รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  
เกณฑ�มาตรฐาน  :   

1. มีการกําหนดกลยุทธ5และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล8องกับอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัย โดยได8รับ   
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว8อย�างครบถ8วนสมบูรณ5 โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของผู8เรียน 
และบุคลากร 

3. มีผลการประเมินของผู8เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล8อง
กับอัตลักษณ5 ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. มีการนําผลการประเมินในข8อ 3 มาปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน  
5. ผลการดําเนินงานก�อให8เกิดผลกระทบท่ีเป,นประโยชน5และ / หรือสร8างคุณค�าต�อสังคม 
6. ผู8เรียน / บุคลากร / คณะ / สถาบันได8รับการยกย�องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดยหน�วยงานหรือ

องค5กรระดับชาติและ / หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ5 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข8อ 
 
หลักฐานท่ีควรมี 

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปEท่ีสอดคล8องกับอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัย โดยได8รับการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย 

2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข8องกับอัตลักษณ5 
3. ผลการประเมินของผู8เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล8องกับ   

อัตลักษณ5 
 4. หนังสือรับรองจากหน�วยงานท่ีได8รับประโยชน5และ / หรือได8รับคุณค�าจากการดําเนินงานท่ี
เก่ียวกับอัตลักษณ5 

5. ประกาศเกียรติคุณ หนังสือรับรองท่ีออกโดยหน�วยงานหรือองค5กรระดับชาติและ / หรือนานาชาติ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ5 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 1.3  : ผลการบริหารสถาบันให;เกิดอัตลักษณ� (สมศ. 16.1) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : มหาวิทยาลัยได8กําหนดอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตจิตอาสา” 
เพ่ือให8การดําเนินงานพัฒนาอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัยเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จึงขอ
กําหนดแนวทางส�งเสริมการสร8างอัตลักษณ5มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้ 
 1. ให8ทุกหน�วยงานประชาสัมพันธ5 สร8างความรู8 ความเข8าใจในอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัยแก�นักศึกษา
และบุคลากรอย�างต�อเนื่อง 
 2. ให8ทุกหน�วยงานดําเนินกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการสร8างอัตลักษณ5 “บัณฑิตจิตอาสา” โดย
เน8นการมีส�วนร�วมของนักศึกษาและบุคลากร 
 3. ให8นักศึกษาและบุคลากรให8ความร�วมมือและมีส�วนร�วมกับกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส�งเสริม
สนับสนุนการสร8างอัตลักษณ5ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ�การพิจารณา  :  
 1. มีการกําหนดกลยุทธ5และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล8องกับอัตลักษณ5ของสถาบันศึกษา โดยได8รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร8างระบบการมีส�วนร�วมของผู8 เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ5ท่ีกําหนด              
อย�างครบถ8วนสมบูรณ5 

3. ผลการประเมินของผู8เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล8องกับ              
อัตลักษณ5 ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก�อให8เกิดผลกระทบท่ีเป,นประโยชน5และ/หรือสร8างคุณค�าต�อสังคม 
5. ผู8เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได8รับการยกย�องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ                

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ5 
 

เกณฑ�มาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข8อ 

 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 หลักฐานเชิงประจักษ5ในการได8รับการยกย�องหรือยอมรับ การได8รับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ               
อัตลักษณ5  เช�น โล�รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป,นต8น 
 

หมายเหตุ  
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ5เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร�วมกับสถาบันก็ได8 
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันจะต8องรายงานไว8ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน

การดําเนินงานด8วย โดยใช8ผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน 
 1. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันและมีส�วนร�วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข8อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส�วนร�วมให8ใช8คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 1.4    : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ�  (สมศ. 16.2) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเน8น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันท่ีส�งผลสะท8อนเป,นเอกลักษณ5ของสถาบัน ซ่ึงเป,นผลลัพธ5จากการดําเนินงานของสถาบันนั้น     
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งท่ี 4/2554 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเน8นการผลิตบัณฑิตจิตอาสา โดยมีมติให8การดําเนินงานของแต�ละ
หน�วยงานจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา ดังนี้ 
  1. เป,นบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ 

2. เป,นบัณฑิตท่ีมีความเอ้ือเฟ{|อเผื่อแผ� เสียสละให8กับส�วนร�วม 
3. เป,นบัณฑิตท่ีมีจิตอาสาเข8าร�วมทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน5โดยไม�หวังผลตอบแทน 

 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ5  

 
 จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับการประเมินท้ังหมด 

 

เกณฑ�การให;คะแนน  :  
 ใช8ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
ข8อมูลจากการสํารวจต8องมีความเป,นตัวแทนของผู8สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย�างน8อยร8อยละ 20 ของจํานวนผู8สําเร็จการศึกษาในแต�ละระดับ โดยมีข8อมูลประกอบการ
พิจารณาดังต�อไปนี้ 
 1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน5 พันธกิจและวัตถุประสงค5ของสถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ5 และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปEของสถานศึกษาท่ีได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด8านต�างๆ ท่ีได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปEท่ีได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให8เห็นถึง           
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคล8องกับปรัชญา วิสัยทัศน5 และพันธกิจของสถาบัน 
 4. ผู8ตอบแบบสอบถาม คือ ผู8ใช8บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข8าศึกษาต�อ 
 

หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ5” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ5เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร�วมกับสถาบันก็ได8 
 3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันจะต8องรายงานไว8ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด8วย โดยใช8ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันและมีส�วนร�วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข8อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส�วนร�วมให8ใช8คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  1.5 :  ผลการพัฒนาตามจุดเน;นและจุดเด
นท่ีส
งผลสะท;อนเป@นเอกลักษณ� 
     ของสถาบัน (สมศ.17)  
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเน8น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันท่ีส�งผลสะท8อนเป,นเอกลักษณ5ของสถาบัน ซ่ึงเป,นผลลัพธ5จากการดําเนินงานของสถาบันเท�านั้น 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
   1. มีการกําหนดกลยุทธ5การปฏิบัติงานท่ีสอดคล8องกับจุดเน8น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได8รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสร8างระบบการมีส�วนร�วมของผู8เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ5ท่ีกําหนดอย�าง
ครบถ8วนสมบูรณ5  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน8น และจุดเด�น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม�ต่ํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน8น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อสังคม 

5. ผู8เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ5ตามจุดเน8น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะท่ีกําหนด และได8รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ�การให;คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข8อ 

 
 

ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให8เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ5 จุดเน8น หรือจุดเด�นของสถานศึกษา  
 2. แผนกลยุทธ5 แผนการปฏิบัติงานประจําปE รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล8องกับเอกลักษณ5 

จุดเน8น หรือจุดเด�นของสถานศึกษาท่ีได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปEท่ีได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให8เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ5 จุดเน8น หรือจุดเด�นของสถานศึกษาท่ีกําหนด หรือ
ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเป,นเอกลักษณ5 จุดเน8นหรือจุดเด�นของ
สถานศึกษาท่ีได8รับการยอมรับ 
 4. หลักฐานเชิงประจักษ5ในการได8รับการยกย�องหรือยอมรับ การได8รับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
เอกลักษณ5 เช�น โล�รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป,นต8น 
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หมายเหตุ  
 1. เอกลักษณ5ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต�าง หรือส�งผลกับเอกลักษณ5ของสถาบันก็ได8 ท้ังนี้ต8อง
ผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร�วมกับสถาบันก็ได8 

3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันจะต8องรายงานไว8ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด8วย โดยใช8ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณ5เหมือนกับสถาบันและมีส�วนร�วมในการดําเนินการ ผลการประเมิน
จะพิจารณาข8อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส�วนร�วมให8ใช8คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณ5ไม�เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
หลักการ 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให8ผู8เรียนมีความรู8ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดการเรียนการสอนในยุค
ปJจจุบันใช8หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู8ท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล�าวจึงเก่ียวข8อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต�การกําหนดปJจจัยนําเข8าท่ีได8มาตรฐานตามท่ี
กําหนด ประกอบด8วย การมีอาจารย5ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร�วมมือรวมพลังของทุกฝiายท่ีเก่ียวข8องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้นจึงจําเป,นต8องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค5ประกอบต�างๆ ท่ีใช8ใน
การผลิตบัณฑิต ได8แก� (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต�างๆ (ข) คณาจารย5และระบบการพัฒนาอาจารย5 
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห8องสมุดและแหล�งการเรียนรู8 อ่ืน (จ) อุปกรณ5การศึกษา (ฉ) 
สภาพแวดล8อมในการเรียนรู8และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค5ประกอบอ่ืนตามท่ีแต�ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว�าด8วย
ระบบ หลักเกณฑ5 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวงว�าด8วยระบบ หลักเกณฑ5 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวบ
งช้ี จํานวน  13  ตัวบ
งช้ี  คือ 
 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2 อาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2.3 อาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5 ห8องสมุด อุปกรณ5การศึกษา และสภาพแวดล8อมการเรียนรู8  
 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให8กับนักศึกษา 
 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE (สมศ.1) 
 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ (สมศ.2) 
 2.11 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� (สมศ.3) 
 2.12 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� (สมศ.4) 
 2.13 การพัฒนาคณาจารย5 (สมศ.14) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.1    :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษามีหน8าท่ีพัฒนาหลักสูตรให8สอดคล8องกับปรัชญาปณิธาน 
วิสัยทัศน5 พันธกิจ และความพร8อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล8องกับความต8องการทางด8านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย�างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ5และตัวบ�งชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย�างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให8ทัน  
ต�อการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบและกลไกการเปNดหลักสูตรใหม� และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปNดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให8เป,นไปตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห�งชาติ หมายถึง ต8องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม�มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให8ประเมินตามตัวบ�งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต8องได8รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค5กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข8องด8วย  
 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก�าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม�ได8ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติก�อนปEการศึกษา 2555 ให8ยึดตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให8มีการดําเนินการได8ครบถ8วนท้ังข8อ 1 ข8อ 2 และ  
ข8อ 3 ข8างต8นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย�างน8อยตามกรอบเวลา      
ท่ีกําหนดในเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ จะต8องควบคุมกํากับให8การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ในข8อ 3 ผ�านเกณฑ5การประเมิน 5 ข8อแรก และ
อย�างน8อยร8อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดในแต�ละปE ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให8มีการดําเนินการได8ครบถ8วนท้ังข8อ 1 ข8อ 2 และ  
ข8อ 3 ข8างต8นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข8อ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ จะต8องควบคุมกํากับให8การ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ในข8อ 3 ผ�านเกณฑ5การประเมินครบ ทุกตัวบ�งชี้และทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
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หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให8นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปEการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให8นับหลักสูตรท่ีได8รับอนุมัติให8เปNด
สอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แต�ไม�นับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติให8ปNด
ดําเนินการแล8ว 
 2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ5มาตรฐานข8อ 8 ให8นับจํานวนหัวนักศึกษาในปEการศึกษานั้นๆ 
และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  
 3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม� หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปNดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรให8เป,นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป,นชุดเดียวกันท้ังหมด หรือต�างชุดก็ได 
 

ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือเปNดหลักสูตรใหม�และปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหน�วยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม�และ
หลักสูตรปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด8วย ผู8ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ5ในสาขาวิชานั้นๆ 
     1.2 การเปNดหลักสูตรใหม�ควรมีการศึกษาความต8องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงาน
ว�ามีมากน8อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล8องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติหรือไม� สถาบันมีความพร8อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือไม�นอกจากศึกษาความต8องการหรือความจําเป,นแล8ว ควรมีการวิเคราะห5
ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม�และคํานวณจุดคุ8มทุนประกอบการขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย    
     1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก8าวหน8าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็น
จากบัณฑิตและผู8ประกอบการท่ีรับบัณฑิตเข8าทํางานเพ่ือให8ทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 
     1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม�หรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผ�าน การพิจารณาตามระบบท่ีสถาบัน
กําหนด เช�น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป,นต8น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม�หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร5มท่ีคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน 
นับจากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

ข8อ 2      2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ5 ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปNดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรท่ีไม�สอดคล8องกับความต8องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรท่ีมีผู8สมัครเรียน
น8อย หรือหลักสูตรท่ีองค5ความรู8ล8าสมัยไม�เป,นประโยชน5ต�อการพัฒนาประเทศ เป,นต8น 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

     2.2 เม่ือหลักสูตรใดเข8าเกณฑ5ของการปNดหลักสูตร ให8เสนอเรื่องผ�านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต�างๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เช�น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ 
เป,นต8น และเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจ8งสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

ข8อ 3      3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปNดสอนต8องเป,นไปตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตร และยังต8อง
ดําเนินการให8เป,นไปตามเกณฑ5ฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
     3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห�งชาติ และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง โดยกําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ5 
การประเมินท่ีสะท8อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม�มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ�งชี้กลาง)
ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตรการบริหารทรัพยากร การเรียนการสอนการบริหารคณาจารย5 
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให8คําแนะนํานักศึกษา 
ความต8องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการต�อผู8เก่ียวข8องและสาธารณชน 
     3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู8บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอย�างละเอียดและ
รอบคอบเก่ียวกับหลักเกณฑ5และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังนี้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผู8ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค5กรวิชาชีพอย�างน8อย 1 คนในกระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให8หลักสูตรได8รับการรับรองจากสภาหรือองค5กรวิชาชีพ           
ท่ีเก่ียวข8องก�อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตาม
กําหนดเวลาอย�างต�อเนื่อง 

ข8อ 4      4.1 สร8างกลไกกํากับดูแลให8ทุกหลักสูตรดําเนินงานให8เป,นไปตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้อาจเป,นชุดเดียวกับคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรของ
ภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู� หรือแต�งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
     4.2 จัดให8มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ�งชี้และเกณฑ5ท่ีกําหนด
อย�างน8อยทุกปEการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว�าเป,นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติเพียงใด 
     4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดของแต�ละหลักสูตร 
โดยอาจจัดทําเป,นแบบฟอร5มให8ผู8รับผิดชอบกรอกข8อมูลตัวบ�งชี้ วิเคราะห5ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต�อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข8อง 

ข8อ 5      5.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมินท่ีได8จากข8อ 4 จนทําให8ผลการดําเนินงานเป,นไปตามมาตรฐานและตัวบ�งชี้
ผ�านเกณฑ5การประเมินครบทุกตัวบ�งชี้และทุกหลักสูตร 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.2   : อาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  ปJจจัยนําเข8า 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป,นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต8องการ
บุคลากรท่ีมีความรู8ความสามารถ และความลุ�มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก8าวหน8าทางวิชาการ และการพัฒนาองค5ความรู8 ดังนั้นสถาบัน     
จึงควรมีอาจารย5ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน8นของสถาบัน 
 
เกณฑ�การประเมิน  :  สถาบันสามารถเลือกใช;เกณฑ5การประเมินจาก 2 แนวทางต�อไปนี้ 
 1) แปลงค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป,นคะแนนระหว�าง 0 – 5 หรือ 
 2) แปลงค�าการเพ่ิมข้ึนของค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปEท่ีผ�านมาเป,นคะแนนระหว�าง 0 – 5 

 
 เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ
ม ข และ ค2 
 1) ค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 = ร8อยละ 
30 ข้ึนไป หรือ 
 2) ค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปEท่ีผ�านมา 
ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 = ร8อยละ 6 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 100
งหมดย5ประจําท้ัจํานวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒิปย5ประจําท่ีจํานวนอาจาร
×  

  

 2. แปลงค�าร8อยละท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได8 =  5
5นนเต็มให8เป,นคะแอกท่ีกําหนด ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย5ประจร8อยละของอ

อก ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย5ประจร8อยละของอ
×   

หรือ 
 1. ค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปEท่ีผ�านมา 
= ร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปEท่ีประเมิน ลบด8วยร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปEก�อนหน8าปEท่ีประเมิน 
 2. แปลงค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ      
ปEท่ีผ�านมาท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนท่ีได8 = 5

5 เต็ม 8เป,นคะแนนท่ีกําหนดให                                   

 �านมาบกับปEท่ีผเปรียบเทีย ิปริญญาเอก ี่มีคุณวุฒารย5ประจําทอยละของอาจมข้ึนของร8ค�าการเพิ่

 �านมาบกับปEท่ีผเปรียบเทีย ิปริญญาเอก ี่มีคุณวุฒารย5ประจําทอยละของอาจมข้ึนของร8ค�าการเพิ่
×  

   

หมายเหตุ 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได8รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ5การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให8มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปEการศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใช8คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได8สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ    
มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ต8องได8รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย5ประจํา ให8นับตามปEการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต�อ ในกรณีท่ีมีอาจารย5บรรจุใหม�ให8คํานวณตามเกณฑ5อาจารย5ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา หน8า 34 
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ5การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได8 ไม�จําเป,นต8อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.3    :  อาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน
งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  ปJจจัยนําเข8า 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป,นขุมปJญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ท่ีจะต8องส�งเสริมให8อาจารย5ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค5ความรู8ในศาสตร5
สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช8ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก8ไขปJญหาและพัฒนาประเทศ 
การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป,นสิ่งสะท8อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย5ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑ�การประเมิน  :  สถาบันสามารถเลือกใช;เกณฑ5การประเมินจาก 2 แนวทางต�อไปนี้ 
 1) แปลงค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป,นคะแนนระหว�าง 0 – 5 หรือ 
 2) แปลงค�าการเพ่ิมข้ึนของค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปEท่ีผ�านมาเป,นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 
 เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ
ม ข และ ค2 
 1)  ค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งผู8ช�วยศาสตราจารย5 รองศาสตราจารย5 และ
ศาสตราจารย5รวมกัน ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 = ร8อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
 2) ค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ี ดํารงตําแหน�งผู8ช�วยศาสตราจารย5              
รองศาสตราจารย5และศาสตราจารย5รวมกันเปรียบเทียบกับปEท่ีผ�านมา ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 = ร8อยละ 
12 ข้ึนไป 

 
 สูตรการคํานวณ 
 1) คํานวณค�าร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
 
ร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ =  
 
 2) แปลงค�าร8อยละท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได8 = 5×
5คะแนนเต็มหนดให8เป,นชาการท่ีกําแหน�งทางวิำท่ีดํารงตําาจารย5ประจร8อยละของอ

ชาการแหน�งทางวิำท่ีดํารงตําาจารย5ประจร8อยละของอ
 

 
หรือ 
 1. ค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปE     
ท่ีผ�านมา = ร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการในปEท่ีประเมิน ลบด8วย ร8อยละของอาจารย5
ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการในปEก�อนหน8าปEท่ีประเมิน 
 
 
 

 จํานวนอาจารย5ประจําปEท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
x100 

จํานวนอาจารย5ท่ีประจําท้ังหมด 
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 2. แปลงค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปEท่ีผ�านมา ท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนท่ีได8 =  
 
 
หมายเหตุ  
 1. การนับจํานวนอาจารย5ประจํา ให8นับตามปEการศึกษา และนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ  
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ5การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได8 ไม�จําเป,นต8องเลือก
เหมือนกับสถาบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได8 = 

ค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปEท่ีผ�านมา 

X 5 
ค�าการเพ่ิมข้ึนของร8อยละของอาจารย5ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกับปEท่ีผ�านมาท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.4    :  ระบบการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  : การจัดการเรียนการสอนโดยเน8นผู8 เรียนเป,นสําคัญ จําเป,นต8องมี          
การบริหารและพัฒนาคณาจารย5อย�างเหมาะสม ท้ังในด8านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู8 และการ
ใช8สื่อการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช8ผลการเรียนรู8และข8อมูลจากความ
คิดเห็นของผู8เรียน นอกจากนั้นยังจําเป,นต8องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคล8องกับพันธกิจและ
เปIาหมายของสถาบัน 
 

เกณฑ�มาตรฐาน  : 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5ท้ังด8านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล  
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห5ข8อมูลเชิงประจักษ5 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5 และบุคลากรสายสนับสนุนให8เป,นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร8างสุขภาพท่ีดี และสร8างขวัญและกําลังใจให8คณาจารย5และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได8อย�างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให8คณาจารย5 และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู8และทักษะท่ีได8จากการ
พัฒนามาใช8ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู8ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน         
ท่ีเก่ียวข8อง 
 5. มีการให8ความรู8ด8านจรรยาบรรณอาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให8
คณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย5และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ :  หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ5มาตรฐานข8อท่ี 3 เช�น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย5และบุคลากร ด8านสวัสดิการ การเสริมสร8างสุขภาพท่ีดี และการสร8างขวัญ       
และกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ5อ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงให8เห็นการทํางานได8ดีข้ึน 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข8อ 
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ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1 ข8อมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมข8อมูลท่ีสําคัญ ดังต�อไปนี้ 
     1.1 ข8อมูลอัตรากําลังของอาจารย5และบุคลากรในปJจจุบัน รวมท้ังท่ีต8องการในอนาคตอย�าง
น8อย 5 ปEข8างหน8า เพ่ือใช8ในการวางแผนความต8องการด8านบุคลากรของสถาบัน กําหนด
อัตรากําลังท่ีต8องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร5 และการพัฒนางานประจํา 
กําหนดแผนการจ8างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู8ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีให8เข8า
มาสู�กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอกและภายในสถาบัน  
     1.2 ข8อมูลจากการสํารวจความต8องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร  
ท้ังสายอาจารย5และสายสนับสนุน เพ่ือให8ได8รับการฝ�กอบรมตามเกณฑ5ท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด และสามารถนําความรู8ท่ีได8รับมาพัฒนางานของตนให8มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนซ่ึง
หัวหน8าหน�วยงานสามารถประเมินความต8องการนี้ได8 ข8อมูลเก่ียวกับความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเป,นต�อการปฏิบัติงานในระดับต�างๆ เพ่ือใช8ในการปฐมนิเทศ และ
ฝ�กอบรมให8ผู8ปฏิบัติงานมีความเข8าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู8เก่ียวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ5 มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู8ปฏิบัติงาน รวมท้ังข8อมูล
เก่ียวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให8ไปทํางานในด8านอ่ืนๆ การเข8าศึกษาในโครงการ       
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
     1.3 ข8อมูลปIอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส8นทางความก8าวหน8า
ของสายงานในรอบปEท่ีผ�านมา เพ่ือใช8ในการมอบหมายงานหรือมีข8อตกลงในการทํางาน และ
ใช8เพ่ือการปรับปรุงแก8ไข ชมเชย ให8รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค�าตอบแทนและสวัสดิการ        
ท่ีเหมาะสมและเป,นธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเก�ง คนดีเข8ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
     1.4 ข8อมูลการวิเคราะห5จุดแข็ง จุดอ�อนด8านทรัพยากรมนุษย5ว�ามีประเด็นใดบ8างท่ีควร   
มีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก8ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให8สอดคล8องกับความต8องการและ
ความคาดหวังของผู8ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

ข8อ 2     2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย�างเป,นระบบ โปร�งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว8เป,น 
ลายลักษณ5อักษร เพ่ือให8ได8อาจารย5หรือบุคลากรได8ทราบภายใต8เวลาท่ีกําหนด และเป,นไปตาม
กรอบอัตรากําลังท่ีสถาบันวางแผนไว8 
     2.2 มีการวิเคราะห5งาน (job analysis) โดยกําหนดให8มีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง (job specification) รวมท้ังความสามารถ 
(competencies) ท่ีจําเป,นต�อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช8ในการปฐมนิเทศ และการฝ�กอบรมวิธีการ
ทํางานและทักษะท่ีจําเป,นให8ผู8ปฏิบัติงานเข8าใจในงาน 
     2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนด
เส8นทางเดินของตําแหน�งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ�ม วิเคราะห5ปริมาณการเข8า – 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ออกของบุคลากรแต�ละกลุ�ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก8ไขและติดตามผล 
     2.4 มีการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนให8เป,นไปตามแผนและเส8นทางเดิน
ของตําแหน�งงานท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเป,นรายบุคคล เพ่ือการส�งเสริมสนับสนุน
อย�างต�อเนื่อง 

ข8อ 3      3.1 สร8างบรรยากาศของสถานท่ีทํางานให8น�าอยู� ต้ังแต�สภาพแวดล8อม บรรยากาศการ
ทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส�ดูแลบุคลากรทุกคนอย�างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร8าง
บรรยากาศของความสุขในการทํางาน 
     3.2 มีระบบส�งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย5และบุคลากรสาย
สนับสนุน เช�น มีการติดตามข8อมูลแหล�งให8รางวัลต�างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ5ให8คณาจารย5และ
บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ8นและช�วยเหลือ ผู8ท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัล
ในด8านต�างๆ เช�น ช�วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล 
หรืองานธุรการอ่ืนๆ 
     3.3 มีการยกย�องให8เกียรติผู8ได8รับรางวัลโดยวิธีการต�าง ๆ เช�น ประชาสัมพันธ5ผลงานท่ีได8รับ
รางวัลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป,นเกียรติ พิจารณาความดี
ความชอบเป,นกรณีพิเศษ 
     3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให8ผู8ท่ีมีประสบการณ5เคยได8รับรางวัลให8คําแนะนําช�วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนรุ�นใหม�ในการขอรับรางวัลต�างๆ 
     3.5 มีกิจกรรมท่ีก�อให8เกิดการพัฒนาร�วมกัน เปNดโอกาสให8ผู8ใต8บังคับบัญชาได8มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และร�วมมือในการทํางาน มีช�องทางการสื่อสารหลายช�องทางระหว�าง
ผู8บังคับบัญชาและผู8ใต8บังคับบัญชา รวมท้ังระหว�างผู8ใต8บังคับบัญชาด8วยกัน เพ่ือทําให8เกิด
ความรู8สึกท่ีดีและพัฒนางานร�วมกัน 
     3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปIองกันและส�งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส�งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต�างๆ เช�น สนับสนุนด8านสถานท่ีออกกําลังกาย
สนับสนุนผู8เชี่ยวชาญในการแนะนําด8านการดูแลสุขภาพ 

ข8อ 4      4.1 ทุกหลักสูตรการฝ�กอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงค5ในการเพ่ิมความรู8และ
ทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 
หรือการพัฒนาเพ่ือให8เกิดความม่ันใจว�าบุคลากรสามารถนําความรู8และทักษะท่ีได8จากการ
พัฒนามาใช8ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช8กลไกการติดตามผลการนําความรู8
และทักษะไปใช8ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6–9 เดือน หรือใช8กลไกการจัดการความรู8เป,น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป,นต8น 

ข8อ 5      5.1 สถาบันจัดให8มีการให8ความรู8ด8านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส�งเสริมการปลูกฝJง
จรรยาบรรณแก�คณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนอย�างสมํ่าเสมอ 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

     5.2 ผู8รับผิดชอบในการให8ความรู8ด8านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนอย�างต�อเนื่อง 

ข8อ 6      6.1 สถาบันจัดให8มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว8   
ในแผน รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปIาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและค�าเปIาหมายนั้นควรมี
ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ5ของสถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปEถัดไป 

ข8อ 7      7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
     7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     7.3 มีการสํารวจความต8องการ และความพึงพอใจของคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ีเข8าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือเป,นข8อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุนใน
ระยะต�อไป 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.5             : ห;องสมุด อุปกรณ�การศึกษา และสภาพแวดล;อมการเรียนรู; 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  : ปJจจัยนําเข8า 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด8าน
กายภาพอย�างครบถ8วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการเรียน เช�น สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห8องสมุดและแหล�งการเรียนรู8อ่ืนๆ การบริการด8านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป,นต8น นอกจากนั้น ยังจําเป,นต8องมีสภาพแวดล8อมและการบริการด8านกายภาพท่ีส�งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา เช�น สิ่งแวดล8อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห8องเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย 
การจัดจําหน�ายอาหาร เป,นต8น 
 

เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให8นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร5ใช8ในอัตราไม�สูงกว�า 8 FTES 
ต�อเครื่อง 
 2. มีบริการห8องสมุดและแหล� งเรียนรู8 อ่ืนๆ ผ� านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร5  และมี               
การฝ�กอบรมการใช8งานแก�นักศึกษาทุกปEการศึกษา 
 3. มีบริการด8านกายภาพท่ีเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา          
อย�างน8อยในด8านห8องเรียน ห8องปฏิบัติการ อุปกรณ5การศึกษา และจุดเชื่อมต�ออินเตอร5เน็ต 
 4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป,นอ่ืนๆ อย�างน8อยในด8านงานทะเบียนนักศึกษาผ�านระบบ 
เครือข�ายคอมพิวเตอร5 การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด8านอาหารและ
สนามกีฬา 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย�างน8อย
ในเรื่องประปา ไฟฟIา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ5ปIองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต�างๆ โดยเป,นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข8อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข8อ 2–5 ทุกข8อ ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข8อ 6 มาใช8เป,นข8อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ         
ด8านกายภาพท่ีสนองความต8องการของผู8รับบริการ 
 

หมายเหตุ 
 1. ในเกณฑ5มาตรฐานข8อ 1 ให8นับรวม notebook และ mobile device ต�าง ๆ ของนักศึกษาท่ีมี
การลงทะเบียนการใช8 wifi กับสถาบันด8วย  
 2. การคิดจํานวน FTES ให8นําจํานวน FTES ของแต�ละระดับการศึกษารวมเข8าด8วยกัน โดยไม�ต8อง
เทียบเป,น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข8อ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.6  :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต8องเป,นไปตามแนวทางท่ีกําหนด       
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญ   
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ�น โดยการมีส�วนร�วมจากบุคคล สถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู8ท่ีคํานึงถึงความแตกต�างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซ่ึงเป,นเรื่องท่ี
สําคัญมากต�อความสนใจใฝiรู8 และต�อศักยภาพในการแสวงหาความรู8ของนักศึกษา เช�น การเปNดโอกาสให8
นักศึกษาได8ค8นคว8าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส�วนบุคคล การจัดให8มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ            
ในห8องปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝ�กประสบการณ5ภาคสนามอย�างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม         
เชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข�ายคอมพิวเตอร5 (Internet) และมีห8องสมุดและ
ระบบสืบค8นข8อมูลอิเล็กทรอนิกส5ท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู8เพ่ิมเติมได8ด8วยตนเอง 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8 เรียนเป,นสําคัญ         
ทุกหลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ5ภาคสนาม (ถ8ามี) 
ก�อนการเปNดสอนในแต�ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส�งเสริมทักษะการเรียนรู8ด8วยตนเอง และการให8ผู8เรียนได8เรียนรู8จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห8องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 4. มีการให8ผู8มีประสบการณ5ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน�วยงานหรือชุมชนภายนอกเข8ามา      
มีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5. มีการจัดการเรียนรู8ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู8เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู8 เรียนท่ีมีต�อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ              
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู8ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต�ละรายวิชาต8อง     
ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ5การสอน หรือการประเมินผล     
การเรียนรู8 ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ 
 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต8องประเมินความพึงพอใจของผู8เรียนท่ีมีต�อคุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู8ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว8นรายวิชาท่ีไม�มีการเรียนการสอนใน       
ชั้นเรียนหรือในห8องปฏิบัติการ เช�น การฝ�กงาน สหกิจศึกษา การค8นคว8าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ5 และ
วิทยานิพนธ5 เป,นต8น  
 2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ5ข8อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู8สอนของสถาบัน 
ท่ีได8พัฒนาข้ึน และนําไปใช8ในการพัฒนาวิธีการสอน  
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 กรณีหลักสูตรท่ีไม�เป,นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) ต8องมี    
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ5ภาคสนาม (ถ8ามี) ก�อนการเปNดสอนในแต�ละ        
ภาคการศึกษาด8วย 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข8อ 
 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ�น และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต8องการและความถนัดของผู8เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต�างและ
วิธีการเรียนรู8ท่ีหลากหลายของผู8เรียน เน8นให8ผู8เรียนมีส�วนร�วมในการออกแบบวิธีการเรียนการ
สอนท่ีเน8นการคิดวิเคราะห5 การมีทักษะในการเรียนรู8และแสวงหาความรู8 รวมท้ังการสร8างหรือ
พัฒนาความรู8ใหม�ๆ ด8วยตนเอง โดยผู8สอนมีบทบาทในการกระตุ8นให8ผู8เรียนเกิดการคิดวิเคราะห5 
และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล�งข8อมูลความรู8 จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวก   
ในการเรียนรู8เพ่ือให8ผู8เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู8ทุกรายวิชา 
     1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู8ท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให8มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ�ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู8นอกสถานท่ี 
รวมท้ังฝ�กงานและฝ�กประสบการณ5 
     1.3 มีการกําหนดตัวบ�งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญใน
แต�ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให8มีประสิทธิภาพ 

ข8อ 2      2.1 อาจารย5จัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปNดสอนในแต�ละภาคการศึกษา แต�ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข8อต�อไปนี้เป,นอย�างน8อย 
         - จุดมุ�งหมายของรายวิชา เป,นการระบุผลการเรียนรู8เม่ือผู8เรียนได8เรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แล8ว โดยเน8นพฤติกรรมท่ีเป,นผลจากการเรียนรู8 ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู8ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
         - ลักษณะและการดําเนินการ เป,นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง การสอน 
และการให8คําปรึกษา 
         - การพัฒนาผลการเรียนรู8ของผู8เรียน เป,นการอธิบายความรู8หรือทักษะท่ีรายวิชามุ�งหวัง
ท่ีจะพัฒนาผู8เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู8ในด8านต�างๆ ท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ                 
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แนวทางการดําเนินงาน 

         - แผนการสอนและการประเมินผล ในแต�ละคาบเรียนมีการระบุหัวข8อหรือเนื้อหาท่ีจะ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ท่ีใช8และวิธีการประเมินผลการเรียนรู8ของหัวข8อ
หรือเนื้อหานั้นๆ 
         - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใช8
ประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังแหล�งเรียนรู8นอกห8องเรียนท่ีช�วยเสริมประสบการณ5จริงหรือ
ประสบการณ5เชิงปฏิบัติแก�ผู8เรียน 
         - การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช8ข8อมูลจากแหล�งหลากหลาย เช�น ความเห็นของผู8เรียน ความเห็นของทีมผู8สอน 
ผลการเรียนรู8ของผู8เรียน และจากการสังเกตการณ5 เป,นต8น 
     2.2 อาจารย5ผู8สอนแจกรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอนให8ผู8เรียนในคาบแรกท่ีพบ
ผู8เรียน 
     2.3 การประเมินผลการเรียนรู8ของรายวิชาให8มีการประเมินท้ังในระหว�างภาคการศึกษา 
(formative evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

ข8อ 3      3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให8ทุกหลักสูตรต8องมีรายวิชาท่ีส�งเสริมให8
ผู8เรียนเรียนรู8ด8วยตนเอง และเรียนรู8จากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให8มี
ชั่วโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ�ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู8นอกสถานท่ี 
รวมท้ังฝ�กงานและฝ�กประสบการณ5 
     3.2 จัดให8มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู8เรียนท่ีสะท8อนให8เห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรู8ด8วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู8เรียนเป,นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

ข8อ 4      4.1 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให8ผู8เรียนได8มีโอกาสเรียนรู8จากบุคคล หน�วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในด8านวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให8ผู8เรียนได8ทราบถึงการนําความรู8ทางทฤษฎี  
ไปใช8ในทางปฏิบัติและมีความรู8ทางวิชาการท่ีทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเป,นอาจารย5พิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟJงการ
บรรยายและเยี่ยมชมหน�วยงานหรือสถานท่ีภายนอกสถาบัน ให8นักศึกษาฝ�กงานหรือปฏิบัติงาน
ในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป,นต8น 

ข8อ 5      5.1 อาจารย5ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
อย�างต�อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห5การสอน   
ท่ีผ�านมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนว�าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการ
ประเมินผลการเรียนรู8ของผู8เรียนเหมาะสมหรือไม� ควรปรับปรุงด8านใด อย�างไร 
     5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู8เก่ียวกับการวิจัยและประสบการณ5
การจัดการเรียนการสอนระหว�างอาจารย5เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป,น
ประจําอย�างต�อเนื่อง 
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ข8อ 6      6.1 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให8มีการประเมินความคิดเห็นของผู8เรียนต�อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย5ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณ5และสื่อสนับสนุนการเรียนรู8 เช�น อุปกรณ5ท่ีใช8ในห8องเรียน 
คอมพิวเตอร5 อุปกรณ5ในห8องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพ5 ในห8องสมุด เป,นต8น นําผล
การประเมินความคิดเห็นดังกล�าวข8างต8นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู8 โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด8วยว�ามี
การนําการประเมินความคิดเห็นของผู8เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย�างไร 

ข8อ 7 สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน8าท่ีต�อไปนี้ 
     - พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข8อ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถ8วนสมบูรณ5 
     - ติดตาม วิเคราะห5ผลการดําเนินงานแต�ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู8เรียน และวางแผนปรับปรุงในส�วนท่ีเก่ียวข8อง 
หรือเสนอการปรับปรุงต�อคณะกรรมการระดับท่ีสูงข้ึน 
     - ดูแลให8การดําเนินการหลักสูตรได8รับการประเมินโดยผู8มีส�วนได8ส�วนเสีย เช�น ผู8เรียน
ปJจจุบัน และผู8ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา หรือศิษย5เก�า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ5 
และกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปEการศึกษา 
     - ระบุถึงความจําเป,นต�อการปรับปรุง หรือปNด หรือเปNดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐาน
จากผลการประเมินของผู8เรียน/ของผู8ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา/ของผู8ประเมินอิสระ และของ
ผู8ใช8บัณฑิตอย�างต�อเนื่อง 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.7             :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงค5ซ่ึงผู8สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด8วย 2 ส�วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห�งชาติของแต�ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต8องการของผู8ใช8บัณฑิตคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติมี 5 ด8าน ได8แก� ด8านคุณธรรม จริยธรรม ด8านความรู8 ด8านทักษะทางปJญญา 
ด8านทักษะความสัมพันธ5ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ด8านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต อาจมีความ
แตกต�างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู8ใช8 และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือท่ีมี
ลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช�น การบริหารจัดการ การเป,นผู8ใฝiรู8 ใฝiเรียน การก8าวทัน
วิทยาการ ความสามารถในการประยุกต5ความรู8กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู8สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผู8สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเน8นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด8านความเป,น
นักวิชาการ การเป,นผู8นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด8านการคิดเชิงวิพากษ5 และการนําเสนอผลงาน 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามความต8องการของผู8ใช8บัณฑิตอย�างน8อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการนําผลจากข8อ 1 มาใช8ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส�งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตาม
ความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต 
 3. มีการส�งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด8านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี 
เอ้ือต�อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการส�งเสริมให8นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข8าร�วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว�างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมให8แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 
 
เกณฑ�การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
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ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต8องสํารวจหรือวิเคราะห5ความต8องการของผู8ใช8
บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป,นระยะๆ อย�างน8อยทุก 5 ปE เพ่ือนําข8อมูลมาใช8   
ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน เพ่ือให8ได8บัณฑิตท่ีสนองความต8องการของ
ผู8ใช8บัณฑิตให8มากท่ีสุด โดยนําข8อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร�วมกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
     1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต8องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีจําเป,น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให8สอดคล8องกับความ
ต8องการของผู8ใช8บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีต8องสอดคล8องกับ        
การเปลี่ยนแปลงระดับท8องถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด8วย มีการกําหนดเป,น
เปIาหมายการผลิตบัณฑิตระหว�างผู8สอนร�วมกัน และเผยแพร�ให8ผู8ท่ีรับผิดชอบในการผลิต
บัณฑิตทุกคนรับรู8และร�วมกันพัฒนานักศึกษา 

ข8อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห5ติดตามประเมินผลการใช8หลักสูตร
และนําข8อมูลจากผลการสํารวจความต8องการของผู8ใช8บัณฑิตมาใช8ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร8างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และการประเมินผล 
     2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิต      
ท่ีกําหนด เพ่ือให8ผู8สอนแต�ละวิชาได8รับรู8และถือเป,นภาระหน8าท่ีท่ีต8องพัฒนาผู8เรียนในทักษะ
ท่ีจําเป,นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของ
การบูรณาการระหว�างรายวิชา และระหว�างการเรียนรู8ในห8องเรียนกับนอกห8องเรียน         
ให8ผู8เรียนได8เรียนรู8 ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให8มีทักษะการปฏิบัติงานในโลก      
แห�งการทํางานจริงได8 
     2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย5ท่ีจะช�วยส�งเสริมเรียนรู8ด8วยตนเองของนักศึกษา มีการ
ประชุมวิพากษ5การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให8ผู8สอน
ได8ข8อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร�วมงาน 
     2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะท8อนทักษะความสามารถด8านการเรียนรู8ของ
ผู8เรียน เน8นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถ
ในการเรียนรู8ข้ันสูง ใช8วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สะท8อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (performance) ของผู8เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู8ท่ีใช8วิจัยเป,นฐาน 
     2.5 ควรจัดให8 มีการประชุมหารือระหว�างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรใน               
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก8ปJญหาร�วมกันสําหรับผู8 เรียน            
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

 ท่ีจําเป,นต8องได8รับการพัฒนาเป,นพิเศษ 
ข8อ 3      3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผน การจัดหางบประมาณหรือ

ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส�งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต
อย�างเพียงพอ 
     3.2 หน�วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส�งเสริม การใช8สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือให8ผู8เรียนรู8จักแสวงหาความรู8ด8วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต5เพ่ือให8
นักศึกษาและอาจารย5มีการสร8างสังคมแห�งการเรียนรู8ในรูปของการสร8างชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice) เพ่ือให8การเรียนรู8เกิดข้ึนได8ทุกท่ี ทุกเวลา 

ข8อ 4      4.1 มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ5โปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีต�างๆ ท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศให8นักศึกษารับรู8 
     4.2 มีการจัดหางบประมาณให8นักศึกษามีโอกาสเข8าร�วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 
     4.3 หากเป,นไปได8 อาจมีการกําหนดเป,นเง่ือนไขให8นักศึกษาต8องมีโอกาสเข8าร�วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปE หรือระดับนานาชาติอย�างน8อย 1 ครั้งในระหว�างการศึกษา 
     4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู8สอนมีการฝ�กทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน    
ให8นักศึกษาส�งผลงานวิชาการให8ท่ีประชุมวิชาการต�างๆ พิจารณา เรียนรู8เทคนิคการส�งผลงาน
วิชาการให8ได8รับการคัดเลือกไปเผยแพร� 

ข8อ 5      5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
ให8แก�นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใต8หลักสูตรและกิจกรรม   
เสริมหลักสูตร 
     5.2 มีการกําหนดเง่ือนไขให8นักศึกษาต8องเข8าร�วมกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ของสถาบัน โดยมีการประเมินผลท่ีเป,นรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเป,นปJจจัยสําคัญ    
ต�อผลการเรียน หรือต�อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.8             : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร;างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให;กับ
นักศึกษา 

ชนิดของตัวบ
งช้ี   :   ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :    คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป,นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5และเป,น
ปJจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ5ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผู8ใช8บัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบันจึงควรมีการ  
วัดระดับความสําเร็จของการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดให8กับนักศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด8านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต8องการส�งเสริมไว8เป,น            
ลายลักษณ5อักษร 
 2. มีการถ�ายทอดหรือเผยแพร�พฤติกรรมด8านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต8องการส�งเสริม
ตามข8อ 1 ไปยังผู8บริหาร คณาจารย5 นักศึกษา และผู8เก่ียวข8องทราบอย�างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด8านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข8อ 1 
โดยระบุตัวบ�งชี้และเปIาหมายวัดความสําเร็จ 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ�งชี้และ
เปIาหมายท่ีกําหนดในข8อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปIาหมายอย�างน8อยร8อยละ 90 ของตัวบ�งชี้ 
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได8รับการยกย�องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด8าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค5กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ 
 1. การยกย�องชมเชยประกาศเกียรติคุณด8านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัยต8องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย�างน8อยร8อยละ 50 และมีผู8เข8าร�วมการแข�งขันหรือเข8า
ร�วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต� 3 สถาบันข้ึนไป) 
 2. หน�วยงานหรือองค5กรระดับชาติ หมายถึง หน�วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
(เช�น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค5การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย5 
หรือองค5กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช�น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค8า สภาวิชาชีพ) 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข8อ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.9       :  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได;งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปA   
    (สมศ.1) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีได8งานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปE      
นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปEการศึกษานั้น  

 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร8างรายได8เข8ามาประจํา  
เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได8 โดยการนับจํานวนผู8มีงานทําของผู8สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ให8นับเฉพาะผู8ท่ีเปลี่ยนงานใหม�หลังสําเร็จการศึกษาเท�านั้น 

 
วิธีการคํานวณ 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
 
หมายเหตุ  
 ไม�นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข8าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจําอยู�แล8ว ผู8ท่ี
ศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู8อุปสมบท และผู8ท่ีเกณฑ5ทหาร 
 
เกณฑ�การประเมิน  :   
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 100 เท�ากับ 5 คะแนน 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข8อมูลจากการสํารวจต8องมีความเป,นตัวแทนของผู8สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย�างน8อย
ร8อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไม�ถึงร8อยละ 70 ของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ให8มีการติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจต8องสามารถระบุข8อมูล ดังต�อไปนี้ 
 1. จํานวนผู8ตอบแบบสํารวจ 
 2. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 3. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาท่ีได8งานทํา 
 4. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข8าศึกษา 
 6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ 
 7. เงินเดือนหรือรายได8ต�อเดือน ของผู8สําเร็จการศึกษาท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.10   :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ระดับอุดมศึกษาแห
งชาติ (สมศ.2)   
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
(TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติท่ี 
สกอ.ระบุ โดยเป,นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอย�างน8อย 5 ด8าน คือ     
1) ด8านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด8านความรู8 3) ด8านทักษะทางปJญญา 4) ด8านทักษะความสัมพันธ5ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด8านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช8 ตลอดจนสอดคล8องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ท่ีสภา
หรือองค5กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล8องกับความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต 

กรณีท่ีเป,นวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด8าน 
ต8องทําการประเมินครบทุกด8าน 
 
วิธีการคํานวณ  

 
 ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับการประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ�การประเมิน  :   
 ใช8ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 

 ข8อมูลจากการสํารวจต8องมีความเป,นตัวแทนของผู8สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย�างน8อยร8อยละ 20 ของจํานวนผู8สําเร็จการศึกษาในแต�ละระดับการศึกษา โดยมี
ข8อมูลประกอบการพิจารณา ดังต�อไปนี้ 
 1. ข8อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด8านต�างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเป,นผู8ดําเนินการรวบรวมข8อมูลเอง โดยใช8แนวทางจากตัวอย�างแบบสอบถามท่ีเผยแพร�โดย 
สมศ. 
 2. ผู8ตอบแบบสอบถาม คือ ผู8ใช8บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข8าศึกษาต�อ 
 3. ข8อมูลผลการดําเนินงานด8านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข8อมูลด8านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 4. ต8องแสดงแบบเก็บข8อมูลให8ครบท้ัง 5 ด8าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข8อมูลให8ชัดเจน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.11   :  ผลงานของผู;สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได;รับการตีพิมพ�หรือ 
      เผยแพร
 (สมศ.3) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือ
เผยแพร�เป,นปJจจัยสําคัญของคุณภาพของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเป,นผู8นําทาง
ความคิด ความสามารถด8านการคิดเชิงวิพากษ5การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปJญญา  
ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
 ผลงานผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเป,นผลจากวิทยานิพนธ5 หรือบทความ
จากสารนิพนธ5 หรือบทความจากศิลปนิพนธ5 

การเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร�ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ5ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต8องเป,นผลงานท่ีผ�านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร�วมเป,นกรรมการ
พิจารณาด8วย 
 งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด8วย
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจ8าภาพอย�างน8อยร8อยละ 25 

งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด8วย
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต�างประเทศอย�างน8อยร8อยละ 25 

การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให8นําเสนอในการประชุมวิชาการต8องส�งเป,นฉบับสมบูรณ5 (Full 
Paper) และเม่ือได8รับการตอบรับและตีพิมพ5แล8ว การตีพิมพ5ต8องตีพิมพ5เป,นฉบับสมบูรณ5ซ่ึงสามารถอยู�ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส5ได8 

งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได8รับ         
การตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข8อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย      
ท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ได8แก� ฐานข8อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข8อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข8อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ5หรือเผยแพร� 
ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100 

จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 

หมายเหตุ นับตามปEท่ีได8รับการตีพิมพ5เท�านั้น 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   : 
 

  กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ5 ดังนี้ 
ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) 

หรือ มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร� ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร;างสรรค�* 
0.125 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับชาติ  
0.50 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
0.75 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 

 *องค5ประกอบของคณะกรรมการไม�น8อยกว�า 3 คน และต8องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร�วมพิจารณาด8วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 (Association of South East Asian Nations)   

มี 10 ประเทศ ได8แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟNลิปปNนส5 สิงคโปร5 ไทย และ
เวียดนาม 

การเผยแพร
ในระดับความร
วมมือระหว
างประเทศ เป,นโครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป,นการเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน8อย 5 

ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด8วย) และการให8คะแนนตามแหล�งเผยแพร� ไม�จําเป,นต8องไป
แสดงในต�างประเทศ 

การเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  เป,นการเผยแพร�ท่ีเปNดกว8างกับทุกประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ ท่ีไม�ได8อยู�
ในกลุ�มอาเซียน) 
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เกณฑ�การประเมิน 
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 25 เท�ากับ 5 คะแนน  
 

ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเป,นผลจากวิทยานิพนธ5 หรือสารนิพนธ5ท่ีตีพิมพ5ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปEตามปE
การศึกษาหรือปEปฏิทินท่ีตรงกับปEการศึกษา พร8อมชื่อเจ8าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ5หรือสารนิพนธ5ปEท่ี
ตีพิมพ5ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ5 ค�าน้ําหนักของบทความวิจัยแต�ละชิ้น 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร8างสรรค5จากศิลปนิพนธ5ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับ
การเผยแพร�ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร8อมชื่อเจ8าของผลงาน ปEท่ีเผยแพร� ชื่อหน�วยงานหรือองค5กร 
พร8อมท้ังจังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร� รูปแบบของการเผยแพร�พร8อมหลักฐาน และค�าน้ําหนักของ การเผยแพร�
ผลงานแต�ละชิ้น 
 3. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.12   :  ผลงานของผู;สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได;รับการตีพิมพ�หรือ 
      เผยแพร
 (สมศ.4) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือ
เผยแพร�เป,นปJจจัยสําคัญของคุณภาพของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเป,นผู8นําทาง
ความคิด ความสามารถด8านการคิดเชิงวิพากษ5 การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปJญญา 
ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
 งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด8วย
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจ8าภาพอย�างน8อยร8อยละ 25 

งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด8วย
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต�างประเทศอย�างน8อยร8อยละ 25 

การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให8นําเสนอในการประชุมวิชาการต8องส�งเป,นฉบับสมบูรณ5 (Full 
Paper) และเม่ือได8รับการตอบรับและตีพิมพ5แล8ว การตีพิมพ5ต8องตีพิมพ5เป,นฉบับสมบูรณ5ซ่ึงสามารถอยู�ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส5ได8 

งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได8รับ         
การตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข8อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย      
ท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ได8แก� ฐานข8อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข8อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข8อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ5หรือเผยแพร� 
ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 

จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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เกณฑ�มาตรฐาน   : 
  กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ5 ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข8อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู�ใน    
ควอไทล5ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปEล�าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ5 หรือมีการ
ตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู�ใน     
ควอไทล5ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปEล�าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ5 หรือมีการ
ตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร� ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร;างสรรค�* 
0.125 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับชาติ  
0.50 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
0.75 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 

 *องค5ประกอบของคณะกรรมการไม�น8อยกว�า 3 คน และต8องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร�วมพิจารณาด8วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 (Association of South East Asian Nations)   

มี 10 ประเทศ ได8แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟNลิปปNนส5 สิงคโปร5 ไทย และ
เวียดนาม 

การเผยแพร
ในระดับความร
วมมือระหว
างประเทศ เป,นโครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป,นการเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน8อย 5 

ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด8วย) และการให8คะแนนตามแหล�งเผยแพร� ไม�จําเป,นต8องไป
แสดงในต�างประเทศ 

การเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  เป,นการเผยแพร�ท่ีเปNดกว8างสําหรับทุกประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ ท่ีไม�ได8
อยู�ในกลุ�มอาเซียน) 
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เกณฑ�การประเมิน 
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 50 เท�ากับ 5 คะแนน  
 

ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ5ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได8     
รับการตีพิมพ5ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปEตามปEการศึกษาหรือปEปฏิทินท่ีตรงกับปEการศึกษา พร8อมชื่อ
เจ8าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ5 ปEท่ีตีพิมพ5 ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ5 
ค�าน้ําหนักของบทความวิจัยแต�ละชิ้น 
 2. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 2.13  : การพัฒนาคณาจารย� (สมศ.14) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : คุณภาพของคณาจารย5เป,นปJจจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อคุณภาพของผู8เรียน 
รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย5 เพ่ือให8
อาจารย5ติดตามความก8าวหน8าทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง อันจะทําให8สถานศึกษาสามารถแข�งขันได8ในระดับ
สากล คุณภาพอาจารย5พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ 
 

เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 
  กําหนดค�าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย5 ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน
งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย5 0 2 5 

ผู8ช�วยศาสตราจารย5 1 3 6 

รองศาสตราจารย5 3 5 8 

ศาสตราจารย5 6 8 10 

 
วิธีการคํานวณ  
 ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย5 คํานวณดังนี้ 
 

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของอาจารย5ประจํา 
จํานวนอาจารย5ประจําท้ังหมด 

 
เกณฑ�การประเมิน  
  ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดให8ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย5เป,น 6 เท�ากับ 5 คะแนน  
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารย5ประจําท้ังหมดในแต�ละปEการศึกษา 
 2. นับอาจารย5ท่ีปฏิบัติงานจริง และท่ีลาศึกษาต�อ โดยมีฐานข8อมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา 
และตําแหน�งทางวิชาการ 
 
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

  - คุณวุฒิคณาจารย5กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให8รับรองการเทียบเท�าตามเกณฑ5ของ สกอ. และกรณี
สายวิชาชีพให8เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ5 ก.พ. 
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องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
หลักการ 
 การดําเนินงานด8านกิจการนักศึกษาเป,นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส�งเสริมเพ่ือให8
นักศึกษาเป,นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร8อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาแบ�งออกได8เป,นสองส�วน คือ (1) การจัดบริการแก�นักศึกษาและศิษย5เก�า ซ่ึงสถาบันจัดข้ึน
ให8สอดคล8องกับความต8องการ และเกิดประโยชน5สูงสุดต�อนักศึกษาและศิษย5เก�า และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองค5กรนักศึกษา ซ่ึงได8รับการสนับสนุนส�งเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้เพ่ือให8นักศึกษา    
ได8พัฒนาร�างกาย อารมณ5 สังคม สติปJญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 ได8แก� คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู8 ทักษะทางปJญญา ทักษะความสัมพันธ5ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ
วิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ
งช้ี จํานวน 2 ตัวบ
งช้ี คือ 
 3.1 ระบบและกลไกการให8คําปรึกษาและบริการด8านข8อมูลข�าวสาร 
 3.2 ระบบและกลไกการส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 3.1    :  ระบบและกลไกการให;คําปรึกษาและบริการด;านข;อมูลข
าวสาร 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด8านต�างๆ ให8นักศึกษาและศิษย5เก�าอย�าง
ครบถ8วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต�อไปนี้ (1) การบริการด8านการแนะแนวและการให8คําปรึกษา ท้ังด8านวิชาการ
และการใช8ชีวิต (2) การบริการด8านข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อนักศึกษาและศิษย5เก�า เช�น ทุนกู8ยืม
การศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน แหล�งข8อมูลการฝ�กประสบการณ5วิชาชีพ ข8อมูลข�าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป,นแก�นักศึกษาและศิษย5เก�า และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ5ทางวิชาชีพแก�นักศึกษาและศิษย5เก�าในรูปแบบต�างๆ 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดบริการให8คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช8ชีวิตแก�นักศึกษา 
 2. มีการจัดบริการข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาการและวิชาชีพแก�นักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อศิษย5เก�า 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู8และประสบการณ5ให8ศิษย5เก�า 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให8บริการในข8อ 1–3 ทุกข8อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให8บริการมาใช8เป,นข8อมูลในการพัฒนาการจัด บริการ
ท่ีสนองความต8องการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไม�มีศิษย5เก�าถือว�าผ�านเกณฑ5มาตรฐานข8อ 4 และ ข8อ 5 โดยอนุโลม  
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 สถาบันจัดทําฐานข8อมูลนักศึกษา ประกอบด8วยข8อมูลด8านสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต 
ข8อมูลด8านการเรียน ข8อมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดต�อเม่ือนักศึกษามีปJญหา 
     1.2 หน�วยงานระดับภาควิชา มีระบบการต้ังอาจารย5ท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสมคํานึงถึง
สัดส�วนอาจารย5ต�อนักศึกษา ท่ีทําให8อาจารย5สามารถดูแลนักศึกษาได8ท่ัวถึง มีระบบการช�วยเหลือ
นักศึกษาในความดูแลใกล8ชิด เน8นการพัฒนาผู8เรียนเป,นรายบุคคล มีการประชุมระหว�างอาจารย5
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ท้ังท่ีเป,นทางการหรือไม�เป,นทางการ เพ่ือส�งต�อข8อมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมีปJญหาด8านการเรียน 
ในกลุ�มผู8สอนหรือผู8รับผิดชอบหลักสูตร เน8นการให8บริการความช�วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของ
การปIองกันปJญหามากกว�าการแก8ปJญหา 
     1.3 หน�วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช�น ฝiายกิจการนักศึกษามีหน�วยให8บริการหรือ
ให8คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปJญหาชีวิต โดยมีเจ8าหน8าท่ีคอยรับเรื่องร8องทุกข5ของนักศึกษา 
ท่ีขอใช8บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด�วน (hotline) สําหรับให8คําปรึกษาหรือ     
ให8ความช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปJญหาวิกฤติและต8องการความช�วยเหลือด�วน และมีระบบการ
ดูแลนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย5ท่ีปรึกษาส�งนักศึกษามารับบริการ 
     1.4 มีระบบการส�งต�อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือ
หน�วยให8บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปJญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบัน      
ท่ีจะดูแลได8 
     1.5 ผู8เก่ียวข8องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช�วยเหลือหรือให8คําแนะนํา 
แก�นักศึกษา จนสามารถแก8ไขปJญหาของนักศึกษาได8สําเร็จ 
     1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย5หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป,นระยะๆ 
เพ่ือสร8างความเข8าใจร�วมกันและสร8างเครือข�ายการให8ความช�วยเหลือร�วมกัน 
     1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร8างความสัมพันธ5ระหว�างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา     
เพ่ือร�วมมือกันแก8ไขปJญหาของนักศึกษา 
     1.8 มีช�องทางให8นักศึกษาหรือผู8เก่ียวข8องได8ให8ข8อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให8บริการ 

ข8อ 2      2.1 สถาบันจัดทําฐานข8อมูลอิเล็กทรอนิกส5 บอร5ด เว็บไซต5 สําหรับประกาศข8อมูลข�าวสาร   
ท่ีเป,นประโยชน5กับนักศึกษา เช�น ข8อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข�าวสารวิชาการ
ท่ีทันสมัยและท่ีเก่ียวข8องกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเป,นต8องรู8 
     2.2 มีช�องทางให8นักศึกษาหรือผู8เก่ียวข8องได8ให8ข8อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให8บริการ 
     2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให8บริการข8อมูลข�าวสาร 

ข8อ 3      3.1 มีการประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท้ังในและนอกสถาบัน เพ่ือเป,นแหล�งดูงาน แหล�ง
ฝ�กประสบการณ5ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป,นแหล�งเรียนรู8ของ
แหล�งฝ�กประสบการณ5วิชาชีพ เพ่ือนํามาใช8เป,นข8อมูลในการวางแผน การจัดเตรียมแหล�ง        
ฝ�กประสบการณ5ทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมต�อไป 
     3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให8นักศึกษาเป,นผู8รับผิดชอบหลัก
ในการดําเนินงานเพ่ือฝ�กทักษะประสบการณ5การทํางานร�วมกัน 
     3.3 มีช�องทางให8นักศึกษาหรือผู8เก่ียวข8องได8ให8ข8อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ5ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝ�กประสบการณ5วิชาการและวิชาชีพชีพ 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 4      4.1 สถาบันมีฐานข8อมูลศิษย5เก�า และมีการจัดทําฐานข8อมูลอิเล็กทรอนิกส5 เว็บไซต5 จดหมาย
ข�าวฯลฯ สําหรับเผยแพร�ข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5กับศิษย5เก�า เช�น ข8อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู8ใหม�ๆ ข8อมูลแหล�งทุนการศึกษาต�อทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข�าวสารวิชาการท่ีเก่ียวข8องกับสาขาวิชา 
     4.2 มีการส�งข�าวให8ศิษย5เก�ารับรู8 เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู8และ
ประสบการณ5เป,นระยะๆ 
     4.3 เปNดโอกาสให8ศิษย5เก�าได8มีส�วนร�วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส�วนร�วม        
ในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร�วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป,น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ5 กิจกรรมดังกล�าวนอกจากจะให8ศิษย5เก�าได8มีส�วนร�วมในการพัฒนา
ความรู8และประสบการณ5ท่ีดีแก�นักศึกษาปJจจุบัน และสร8างเครือข�ายความสัมพันธ5ระหว�าง
นักศึกษาปJจจุบันกับศิษย5เก�าแล8ว ยังทําให8ศิษย5เก�าและอาจารย5ได8เรียนรู8วิทยาการใหม�ๆ ในฐานะ
ผู8ให8และผู8รับ 
     4.4 มีช�องทางให8ศิษย5เก�าได8ให8ข8อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให8บริการ 

ข8อ 5      5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู8และประสบการณ5สําหรับ  
ศิษย5เก�าเป,นระยะๆ โดยมีการส�งข�าวให8ศิษย5เก�ารับรู8 
     5.2 มีช�องทางให8ศิษย5เก�าได8ให8ข8อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู8และ
ประสบการณ5วิชาการและวิชาชีพ 

ข8อ 6      6.1 หน�วยงานท่ีเก่ียวข8องในสถาบันระดับภาควิชา ฝiาย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให8บริการทุกด8านแก�นักศึกษาและศิษย5เก�า มีการมอบหมายผู8รับผิดชอบ 
ในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
     6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให8บริการทุกด8าน และนําเสนอผลการประเมินแก�
ผู8รับผิดชอบ และผู8บริหารระดับคณะ สถาบัน 
     6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู�ในระดับ 3.51 ข้ึนไป 
จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว�ามีการบริการท่ีอยู�ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ
ให8บริการด8านใดท่ียังไม�ได8ตามเกณฑ5มาตรฐาน (ตํ่ากว�า 3.51 คะแนน) ให8ทําการวิเคราะห5สาเหตุ 
ปJญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให8บริการ ท้ังนี้ควรเปNดโอกาสให8นักศึกษาหรือ
ศิษย5เก�า มีส�วนร�วมในการเสนอแนะแนวทางการแก8ไขปJญหา หรือการปรับปรุงการให8 บริการด8วย 

ข8อ 7      7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให8บริการเสนอให8ผู8เก่ียวข8องทราบทุกระดับ และมีการจัด 
ทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให8บริการ โดยเฉพาะการบริการในด8านท่ียังไม�บรรลุเปIาหมาย         
ท่ีกําหนด 
     7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให8บริการแก�นักศึกษาและศิษย5เก�า และประเมินคุณภาพของ
การให8บริการทุกด8านตามแผนท่ีกําหนด 
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แนวทางการดําเนินงาน 

     7.3 มีการสํารวจข8อมูลจากนักศึกษา และศิษย5เก�าเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ีสถาบัน
จัดให8ทุกด8านอย�างน8อยปEละครั้ง เพ่ือเป,นข8อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ให8บริการในระยะต�อไป 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 3.2    :  ระบบและกลไกการส
งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาต8องส�งเสริมให8มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�าง ๆ อย�าง
เหมาะสมและครบถ8วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและ
โดยองค5กรนักศึกษา เป,นกิจกรรมท่ีผู8เข8าร�วมจะมีโอกาสได8รับการพัฒนาสติปJญญา สังคม อารมณ5 ร�างกาย
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล8องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 5 ประการ ได8แก� (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู8 (3) ทักษะทางปJญญา (4) ทักษะความสัมพันธ5ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 
ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล8องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ท่ีสภา/องค5กรวิชาชีพได8กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล8องกับความต8องการของ
ผู8ใช8บัณฑิต 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส�งเสริมผลการเรียนรู8ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติทุกด8าน 
 2. มีกิจกรรมให8ความรู8และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา 
 3. มีการส�งเสริมให8นักศึกษานําความรู8ด8านการประกันคุณภาพไปใช8ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย�างน8อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย�างน8อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต�อไปนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน5หรือรักษาสิ่งแวดล8อม 
  - กิจกรรมเสริมสร8างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีการสนับสนุนให8นักศึกษาสร8างเครือข�ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว�างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร�วมกัน 
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค5ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข8อ 
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ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 หน�วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการส�งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค5กร
นักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให8มีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคล8องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแต�ละระดับการศึกษา 
     1.2 มีการกําหนดตัวบ�งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด8วย 
ตัวบ�งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และตัวบ�งชี้เฉพาะ (ถ8ามี)       
ท่ีนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เพ่ือใช8ในการติดตามประเมินผล
การเรียนรู8ของนักศึกษาท่ีได8รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 
 

ข8อ 2      2.1 สถาบันมีการพัฒนาความรู8ความเข8าใจแก�นักศึกษาด8านการประกันคุณภาพ และกําหนด
เง่ือนไขให8นักศึกษาระบุตัวบ�งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

ข8อ 3      3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส�งเสริมให8นักศึกษาจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย�างน8อย 5 ประเภท ได8แก� กิจกรรม
วิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน5หรือรักษาสิ่งแวดล8อม กิจกรรมเสริมสร8างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต8องส�งเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย�างน8อย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมต�อไปนี้ ได8แก� กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน5หรือรักษาสิ่งแวดล8อม กิจกรรมเสริมสร8างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู�ด8วย 
     3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม     
ต8องจัดทําข8อเสนอโครงการให8ผู8รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย5ท่ีปรึกษาหรือฝiายกิจการนักศึกษา 
ของสถาบัน) โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใช8ในการจัดกิจกรรม ประกอบด8วย
สาระสําคัญ ได8แก�วัตถุประสงค5ของกิจกรรม ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของ
กิจกรรม กลุ�มเปIาหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผล           
การดําเนินงานของกิจกรรมก�อนหน8านี้มาใช8ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม� 
     3.4 ผู8รับผิดชอบควรให8ข8อมูลปIอนกลับแก�นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําข8อเสนอ
โครงการท่ีถูกต8องเหมาะสม โดยเฉพาะในส�วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 4      4.1 สถาบันให8นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร8างเครือข�ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบัน และให8การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ5ในการทํางานในรูปแบบ
ต�างๆ เช�น กิจกรรมการจัดการความรู8 (KM : knowledge management) การให8นักศึกษา
นําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือให8นักศึกษากลุ�มอ่ืนรับรู8ร�วมกัน    
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8เก่ียวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ�งชี้ความสําเร็จ การ
ประเมินความสําเร็จ 
     4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย5ท่ีรับผิดชอบฝiายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพ่ือส�งเสริมการทํากิจกรรมร�วมกันของนักศึกษาระหว�างสถาบัน และส�งเสริมการสร8าง
เครือข�ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว�างสถาบัน ท้ังนี้สถาบันควรให8ทุนสนับสนุนการ 
จัดกิจกรรมระหว�างสถาบันด8วย 
     4.3 ในแต�ละปE สถาบันอาจหมุนเวียนเป,นเจ8าภาพ ให8นักศึกษาระหว�างสถาบันมีการจัดเวที
หรือการประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ5ท่ีได8จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผล 
การจัดกิจกรรมของแต�ละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณ5ในการใช8ระบบการประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
     4.4 อาจมีการร�วมมือกันเพ่ือสร8างช�องทางการเผยแพร�กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว�าง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเป,นเครือข�ายสถาบัน เพ่ือเป,นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ5    
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู8รับผิดชอบอาจเป,นการทํางานร�วมกันของอาจารย5และนักศึกษา
ระหว�างสถาบัน 

ข8อ 5      5.1 สถาบัน (ฝiายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนด 
     5.2 สถาบันกําหนดให8นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห5 เพ่ือให8เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต�ละ  
รอบปE 
     5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู8ความเข8าใจ และการประยุกต5ใช8ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
     5.4 สถาบันมีการวิเคราะห5จุดแข็งจุดอ�อนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปEต�อไป 

ข8อ 6      6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและ
ผลการวิเคราะห5จุดแข็งจุดอ�อนไปใช8ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะ
การวิเคราะห5คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ     
ในด8านท่ียังไม�บรรลุผลเท�าท่ีควร 
     6.2 สถาบันนําเสนอผลให8ผู8เก่ียวข8องทุกระดับรับรู8 และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาให8มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติผ�านกิจกรรมนักศึกษา 
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องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งอาจมีจุดเน8นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต�างกันข้ึนกับสภาพแวดล8อมและ
ความพร8อมของแต�ละสถาบัน อย�างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป,นต8องมีพันธกิจนี้เป,นส�วนหนึ่งของ   
พันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงต8องมีระบบและกลไกควบคุมให8สามารถดําเนินการในพันธกิจด8านนี้อย�าง               
มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน8นเฉพาะของแต�ละสถาบัน เพ่ือให8ได8ผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5       
ท่ีเกิดประโยชน5 การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน5จําเป,นต8องมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ 
คือ 1) สถาบันต8องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให8สามารถดําเนินการ
ได8ตามแผน 2) คณาจารย5มีส�วนร�วมในการวิจัยอย�างเข8มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน      
การสอน และพันธกิจด8านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน5 สนองยุทธศาสตร5ของ
ชาติ และมีการเผยแพร�อย�างกว8างขวาง 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
 5. นโยบายและยุทธศาสตร5การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ 
 6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 
 

ตัวบ
งช้ี จํานวน 6 ตัวบ
งช้ี คือ 
 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 
 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู8จากงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 
 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ต�อจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา 
 4.4 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� (สมศ.5) 
 4.5 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 (สมศ.6) 
 4.6 ผลงานวิชาการท่ีได8รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 4.1    :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร;างสรรค� 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาต8องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5    
ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเป,นระบบและมีกลไกส�งเสริมสนับสนุนครบถ8วน เพ่ือให8สามารถ
ดําเนินการได8ตามแผนท่ีกําหนดไว8 ท้ังการสนับสนุนด8านการจัดหาแหล�งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
ส�งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก�นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป,น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ5ต�างๆ ท่ีเก่ียวข8อง 
 
เกณฑ�มาตรฐาน    :  
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 เพ่ือให8บรรลุเปIาหมายตามแผนด8าน การ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5กับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด8านการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5และให8ความรู8ด8านจรรยาบรรณการวิจัย
แก�อาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป,นทุนวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด8านการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ตามอัตลักษณ5ของสถาบันอย�างน8อย  
ในประเด็นต�อไปนี้ 
  - ห8องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน�วยวิจัยฯ หรือศูนย5เครื่องมือ หรือศูนย5ให8คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
  - ห8องสมุดหรือแหล�งค8นคว8าข8อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช�น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห8องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยฯ เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร8างสรรค5 
การจัดให8มีศาสตราจารย5อาคันตุกะหรือศาสตราจารย5รับเชิญ (visiting professor) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข8อ 4 และข8อ 5 อย�างครบถ8วนทุกประเด็น 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด8านการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ของ
สถาบัน 
 8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร8างงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5บนพ้ืนฐานภูมิปJญญาท8องถ่ิน หรือจาก
สภาพปJญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต8องการของท8องถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
(เฉพาะกลุ�ม ข และ ค 2) 
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เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

ตามเกณฑ5ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข8อ 

ตามเกณฑ5ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข8อ 

ตามเกณฑ5ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข8อ 

ตามเกณฑ5ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข8อ ตาม 
เกณฑ5ท่ัวไป และ 
ครบถ8วนตามเกณฑ5 
มาตรฐาน ข8อ 8 

 

ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ5 ตลอดจนกําหนด
หน�วยงาน บุคคล หรือกลุ�มบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
และงานสร8างสรรค5อย�างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปIาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 
     1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ให8บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ  
การบริหารงานวิจัย เช�น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ�มวิจัย หรือศูนย5วิจัยเพ่ือ   
ให8สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร8างสรรค5ได8อย�างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก        
การจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให8ปฏิบัติงานในกลุ�มหรือศูนย5วิจัย เป,นต8น 

ข8อ 2      2.1 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เช�น 1) การกําหนดให8นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป,นส�วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย5 2) การ
กําหนดให8นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 ซ่ึงเก่ียวข8องกับงานวิจัย
หรืองานสร8างสรรค5ของอาจารย5 3) การกําหนดให8นักศึกษาทุกระดับเข8าฟJงการบรรยายหรือ
สัมมนาเก่ียวกับผลความก8าวหน8าในงานวิจัยของอาจารย5 หรือของศาสตราจารย5อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย5รับเชิญ (visiting professor) หรือเข8าร�วมการจัดแสดงงานสร8างสรรค5ของอาจารย5 
4) การจัดให8มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร8างสรรค5ของนักศึกษาหรือส�งเสริม
นักศึกษาเข8าร�วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ระดับชาติและนานาชาติ 5) การ
ส�งเสริมให8อาจารย5นําผลลัพธ5ท่ีเกิดจากการวิจัยไปเป,นส�วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอน เป,นต8น 

ข8อ 3      3.1 จัดระบบการรับเข8าและกํากับดูแลอาจารย5และนักวิจัย เช�น วิเคราะห5กําลังคนวางแผน 
และรับเข8าบุคคล (ท้ังอาจารย5 นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและ
ต�างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน8นด8านการวิจัยและงานสร8างสรรค5ของสถาบัน ทําการ
กําหนดกฎเกณฑ5 แนวทางกํากับ และส�งเสริมให8อาจารย5ทํางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 และ
ตีพิมพ5ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานท่ีได8รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดย
กําหนดเป,นภาระงานท่ีชัดเจนท่ีต8องปฏิบัติ 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

     3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ�านกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณ5ของแต�ละกลุ�ม
บุคคล กรณีนักวิจัยรุ�นใหม�อาจเริ่มจากการฝ�กอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5โดยได8รับ
การแนะนําหรือการร�วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข8าร�วมประชุมวิชาการ การช�วยให8
คําปรึกษาวิทยานิพนธ5ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป การส�งเสริมให8มีโอกาสไปทํางาน   
ในห8องปฏิบัติการวิจัย หรือร�วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันท้ังในและต�างประเทศเป,น
แนวทางหนึ่งท่ีทําให8ได8รับความรู8และประสบการณ5ท่ีมีคุณค�า 
     อย�างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะอาจารย5และนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการส�งเสริม
การทํางานวิจัยเป,นทีมท่ีประกอบด8วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษา
หลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู8ช�วยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือให8สามารถทํางานวิจัยอย�าง   
ลุ�มลึกและต�อเนื่อง 
     3.3 ให8ความรู8ด8านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข8องแก�อาจารย5และ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให8นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด 
     3.4 สร8างแรงจูงใจให8นักวิจัย เช�น การยกย�อง การให8ผลตอบแทน หรือการให8รางวัลสําหรับ
นักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด�น การจัดบรรยากาศและการบริการต�างๆ ในสถาบันให8เหมาะสม และจูงใจ
แก�การค8นคว8า วิจัยและผลิตงานสร8างสรรค5 เป,นต8น 

ข8อ 4      ในกรณีของนักวิจัยรุ�นใหม� การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได8ยาก ดังนั้นสถาบัน   
จึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป,นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร8างสรรค5เพ่ือให8นักวิจัยเหล�านี้มีโอกาส
สร8างผลงานท่ีสามารถนําไปใช8ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก
สถาบันในโอกาสต�อไป 
     สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล�งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให8มีระบบสนับสนุน 
เช�น การจัดให8มีข8อมูล รายละเอียด และเง่ือนไขของแหล�งทุนวิจัยต�างๆ ท้ังแหล�งทุนภายใน 
ประเทศและต�างประเทศ ท่ีอาจารย5และนักวิจัยสามารถเข8าดูได8อย�างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น
อาจจัดให8มีคณะผู8เชี่ยวชาญเป,นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบข8อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย5และนักวิจัย  
ท่ีเสนอขอทุนไปยังแหล�งทุนต�างๆ และช�วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล�านั้นให8เหมาะสม เพ่ือมี
โอกาสได8รับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน 

ข8อ 5      สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล�งสนับสนุนทรัพยากรอย�างเพียงพอ ท้ัง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห8องปฏิบัติการวิจัย แหล�งค8นคว8าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส�งเสริมการวิจัย ดังนี้ 
     5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด8วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ�มวิจัยหรือห8องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย5วิจัยเพ่ือให8สามารถผลิตผลงานระดับ
สากล หรือผลงานตามความต8องการของประเทศ หรือของท8องถ่ินอย�างต�อเนื่องนอกเหนือจาก
เงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ในรูปแบบ ต�างๆ 
3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร8างสรรค5ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัย
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หลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย5อาคันตุกะหรือศาสตราจารย5 รับเชิญ 
(visiting professor) เป,นต8น 
     5.2 ห8องปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแต�ละประเภทท่ีเป,นจุดเน8นของสถาบันระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห8องปฏิบัติการท่ีได8มาตรฐาน ศูนย5เครื่องมือระดับสูงท่ีจําเป,น
ท่ีหลายหน�วยวิจัย หรือกลุ�มวิจัย หรือศูนย5วิจัย สามารถใช8ร�วมกันได8 หรือหากไม�มีศูนย5เครื่องมือ
ระดับสูงดังกล�าว ก็ต8องจัดระบบผ�านเครือข�ายท้ังในและต�างประเทศให8สามารถเข8าใช8ของ
หน�วยงานอ่ืนได8 เพ่ือไม�ให8เป,นอุปสรรคต�อการวิจัยของนักวิจัย 
     5.3 แหล�งค8นคว8าทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard 
copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส5ท่ีเพียงพอแล8ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 
การสนับสนุนศาสตราจารย5อาคันตุกะหรือศาสตราจารย5รับเชิญ (visiting professor)               
การสนับสนุนการไปร�วมทํางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5กับหน�วยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและ
ต�างประเทศ ท่ีสอดคล8องกับงานวิจัยของอาจารย5 โดยเฉพาะในช�วงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ5
ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย5ในมหาวิทยาลัยวิจัย 
     5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมข8อมูลข�าวสารอย�างน8อย 5 ด8านต�อไปนี้ 1) 
ข8อมูลด8านแหล�งทุนวิจัยและงานสร8างสรรค5ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข8อมูลด8านการวิจัย
และงานสร8างสรรค5ของสถาบัน ท้ังปJจจุบันและผลงานท่ีผ�านมา 3) ข8อมูลด8านแหล�งเผยแพร�
ผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร8างสรรค5 
ต�างๆ ตลอดจนข8อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร�ผลงาน 4) ข8อมูลด8านระบบและ
กลไกของสถาบันในการส�งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ไปใช8ประโยชน5 รวมถึงการ
ส�งเสริมด8านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซ้ือขายทรัพย5สินทางปJญญา 5) ข8อมูลเก่ียวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ5 และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันท่ีเก่ียวข8องกับการวิจัยและงานสร8างสรรค5 

ข8อ 6      6.1 สถาบันจัดให8มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด8านอย�างสมํ่าเสมอ โดยการ
มีส�วนร�วมของอาจารย5และนักวิจัย เช�น “การประเมินผลสําเร็จของการให8ทุนวิจัย” ท้ังใน
ประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป,นไปตามหลักเกณฑ5 ผู8รับทุน
สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล�งทุนภายนอกได8ในโอกาสต�อมา หรือ “การประเมินแหล�งค8นคว8า
สนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย5 และ
นักวิจัยในปJจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความ
ต8องการใช8ของอาจารย5และนักวิจัย เป,นต8น 

ข8อ 7      7.1 สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมท่ีต8องทําเพ่ือ
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน�วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีต8องใช8
หากจําเป,นกําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงต8องแล8วเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุง การ
สนับสนุนพันธกิจด8านการวิจัยตามท่ีกําหนด 
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ข8อ 8      8.1 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผู8รับผิดชอบในการสร8าง
ความร�วมมือกับองค5กรภายนอกโดยวิธีการต�างๆ เช�น การจัดหาข8อมูลสารสนเทศของ
กลุ�มเปIาหมาย การสนทนากับกลุ�มเปIาหมายท่ีสําคัญ (focus group) การติดต�อสร8างสัมพันธ5   
กับองค5กรภายนอก การใช8ข8อมูลปIอนกลับ (feed back) จากความร�วมมือท่ีมีอยู�เดิม 
     วัตถุประสงค5ของความร�วมมือดังกล�าวควรมีท้ังการร�วมทํางานวิจัยและงานสร8างสรรค5บน
พ้ืนฐานภูมิปJญญาท8องถ่ิน หรือเพ่ือตอบโจทย5ของหน�วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร�วม
ใช8ทรัพยากรท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณ5 หรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรู;จากงานวิจัยหรืองานสร;างสรรค� 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี    :  การบริหารจัดการความรู8จากผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 เพ่ือเผยแพร� 
ไปยังคณาจารย5 นักศึกษา วงการวิชาการ หน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปIาหมายท่ีจะนํา
ผลการวิจัยไปใช8ประโยชน5 เป,นเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันต8องจัดระบบ
ส�งเสริมสนับสนุนให8มีการรวบรวม เผยแพร�และแลกเปลี่ยนเรียนรู8ในทรัพย5สินทางปJญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค5อย�างเหมาะสมกับผู8ใช8แต�ละกลุ�ม โดยสิ่งท่ีเผยแพร�ต8องมีคุณภาพเชื่อถือได8และรวดเร็วทันเหตุการณ5 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ5ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ5ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห5และสังเคราะห5ความรู8จากงานวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค5 เพ่ือให8เป,นองค5ความรู8ท่ีคนท่ัวไปเข8าใจได8 และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 3. มีการประชาสัมพันธ5และเผยแพร�องค5ความรู8จากงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8จากข8อ 2     
สู�สาธารณชน และผู8เก่ียวข8อง 
 4. มีการนําผลงาน งานวิจัย หรืองานสร8างสรรค5ไปใช8ให8เกิดประโยชน5 และมีการรับรองการ       
ใช8ประโยชน5จริงจากหน�วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ8มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8
ประโยชน5 และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข8อ 

 

ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ5 ตลอดจนกําหนดผู8รับผิดชอบในการสนับสนุน   
การตีพิมพ5หรือการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ในวารสาร หรือในท่ีประชุมวิชาการ    
ท่ีมี peer review ในประเด็นต�อไปนี้ เช�น 1) การจัดให8มีพ่ีเลี้ยงแก�นักวิจัยรุ�นใหม�เพ่ือช�วยเขียน
รายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ5ในวารสาร 2) การสนับสนุนการ
ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย5และนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข8าร�วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร�
งานสร8างสรรค5 4) การจ�ายค�าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการตีพิมพ5
หรือเผยแพร� 5) การจ�ายค�าตีพิมพ5กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป,นต8น ท้ังนี้การสนับสนุนดังกล�าว
อาจแตกต�างกันตามสถานภาพและจุดเน8นของแต�ละสถาบัน 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 2      2.1 วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ5 ตลอดจนกําหนดผู8รับผิดชอบในการรวบรวม  
คัดสรร วิเคราะห5 และสังเคราะห5ความรู8จากผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ให8เหมาะสมกับ    
กลุ�มบุคคลเปIาหมายโดยยังคงความเชื่อถือได8ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต�อเหตุการณ5 เช�น 
กําหนดผู8รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ของอาจารย5และนักวิจัย คัดสรรผลงาน
ท่ีน�าจะเป,นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดให8มีการสัมภาษณ5อาจารย5เจ8าของผลงาน วิเคราะห5 
สังเคราะห5ข8อมูลให8เป,นความรู8ท่ีน�าสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเข8าใจได8 จัดหมวดหมู�ความรู8ท่ีได8
ให8เหมาะสมต�อการเผยแพร� 

ข8อ 3      3.1 นําองค5ความรู8ท่ีได8จากการวิเคราะห5สังเคราะห5ผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ในข8อ 2 
เผยแพร�สู�สาธารณชนผ�านสื่อต�างๆ อย�างเป,นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผน
ประชาสัมพันธ5ให8เหมาะสมกับกลุ�มเปIาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ5ตามแผนตลอดจน การ
ติดตามข8อมูลปIอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ5อาจรวมถึงการสร8างเครือข�ายเผยแพร�
ผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5โดยเชื่อมโยงกับศิษย5เก�า ชุมชน และองค5กรภายนอก ท้ังรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุ�มเปIาหมายท่ีคาดว�าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร�วมวิจัย หรือนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ไปใช8ประโยชน5 

ข8อ 4      4.1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ไปใช8ประโยชน5 เช�น 1) กําหนดข้ันตอน
วิธีการ และผู8รับผิดชอบเพ่ือเป,นสื่อกลางสานสัมพันธ5ในการถ�ายทอดเทคโนโลยีระหว�างอาจารย5 
และนักวิจัยกับองค5กรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสร8างสรรค5ไปใช8
ประโยชน5 2) ผู8รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีต8องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต�อไปยัง
ผู8วิจัย 3) ผู8รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส�งเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค5ไปสู�งานเชิงพาณิชย5ในลักษณะนิติบุคคล (start up company) เป,นต8น 

ข8อ 5      5.1 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ5 ตลอดจนกําหนดผู8รับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการเจรจาต�อรอง ทําข8อตกลง หรือสนับสนุนด8านระเบียบ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข8อง แก�อาจารย5 นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจัยหรือ
งานสร8างสรรค5 ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข8าไปร�วมเป,นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ท่ีเกิดจาก
ผลของงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 
     นอกจากนั้นควรมีการกําหนดหลักเกณฑ5และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน5ของอาจารย5 
นักวิจัย และของสถาบันในผลประโยชน5ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจท่ีเป,นผลจาก
งานวิจัย โดยเป,นหลักเกณฑ5ท่ีโปร�งใส เป,นท่ียอมรับของทุกฝiาย 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 4.3              :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ต
อจํานวนอาจารย�ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  ปJจจัยนําเข8า 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  ปJจจัยสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให8เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 ดังนั้นสถาบัน อุดมศึกษาจึงต8องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบัน และท่ีได8รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร8างสรรค5อย�าง          
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล8อมและจุดเน8นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีสถาบันได8รับจากแหล�งทุนภายนอกยังเป,นตัวบ�งชี้   
ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด8านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน8นการวิจัย 
 
เกณฑ�การประเมิน  :  โดยการแปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําเป,น
คะแนนระหว�าง 0 – 5 
 เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ
ม ข และ ค2 จําแนกเป@น 3 กลุ
มสาขาวิชา 

1. กลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบัน              
ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
   2. กลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบัน              
ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
   3. กลุ
มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบัน              
ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 
สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบันต�อ
จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
ะจํานักวิจัยปรย5ประจําและจํานวนอาจาร

นอกายในและภายวิจัยฯจากภนับสนุนงานจํานวนเงินส
 

  
 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 คะแนนท่ีได8 = 5
5นคะแนนเต็มำหนดให8เป,วิจัยฯท่ีกนับสนุนงานจํานวนเงินส

นและภายนอก ัยฯจากภายในับสนุนวิจจํานวนเงินส
×  
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สรุปคะแนนท่ีได;ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
 1. คะแนนท่ีได8ในระดับคณะวิชา = ค�าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได8ของทุกกลุ�มสาขาวิชาในคณะวิชา
 2. คะแนนท่ีได8ในระดับสถาบัน = ค�าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได8ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ 
 1. จํานวนอาจารย5และนักวิจัยประจํา ให8นับตามปEการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม�นับ
รวมผู8ลาศึกษาต�อ 
 2. ให8นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปEการศึกษา หรือปEงบประมาณ หรือปEปฏิทิน
นั้นๆ ไม�ใช�จํานวนเงินท่ีเบิกจ�ายจริง  
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ�งสัดส�วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป,นหลักฐานจากแหล�งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร�วมกันของสถาบันท่ีร�วมโครงการ ให8แบ�งสัดส�วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม�มี
หลักฐานให8แบ�งเงินตามสัดส�วนผู8ร�วมวิจัยของแต�ละสถาบัน  
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได8ลงนาม     
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย5หรือนักวิจัย แต�ไม�สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุน    
ท่ีไม�ใช�นักวิจัยเป,นผู8ดําเนินการ  
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ตัวบ
งช้ีท่ี 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ท่ีได;รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร
 (สมศ.5) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี         :   ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี        :  การวิจัยเป,นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนิน         
การตามพันธกิจอย�างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได8จากผลงานวิจัยและ             
งานสร8างสรรค5ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร�อย�างกว8างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ5
และจํานวนผลงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร�ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัย
ประจํา  
 งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด8วย
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจ8าภาพอย�างน8อยร8อยละ 25 

งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด8วยศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต�างประเทศอย�างน8อยร8อยละ 25 

การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให8นําเสนอในการประชุมวิชาการต8องส�งเป,นฉบับสมบูรณ5 (Full 
Paper) และเม่ือได8รับการตอบรับและตีพิมพ5แล8ว การตีพิมพ5ต8องตีพิมพ5เป,นฉบับสมบูรณ5ซ่ึงสามารถอยู�ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส5ได8 

งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได8รับ         
การตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข8อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ี
ได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ได8แก� ฐานข8อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข8อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข8อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
เกณฑ�การประเมิน :        
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ5 ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ 

มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข8อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
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ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
อยู�ในควอไทล5ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปEล�าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ5 
หรือมีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู�ในควอไทล5ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปEล�าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ5 
หรือมีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร� ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร;างสรรค�* 
0.125 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับชาติ  
0.50 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
0.75 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 

* องค5ประกอบของคณะกรรมการไม�น8อยกว�า 3 คน และต8องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร�วมพิจารณาด8วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 (Association of South East Asian 

Nations) มี 10  ประเทศ ได8แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟNลิปปNนส5 
สิงคโปร5 ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร
ในระดับความร
วมมือระหว
างประเทศ เป,นโครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป,นการเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน8อย 5 

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด8วย) และการให8คะแนนตามแหล�งเผยแพร� ไม�จําเป,นต8องไป
แสดงในต�างประเทศ 

การเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  เป,นการเผยแพร�ท่ีเปNดกว8างสําหรับทุกประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ            
ท่ีไม�ได8อยู�ในกลุ�มอาเซียน) 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ�วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีตีพิมพ5หรือเผยแพร� 
x 100  จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
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เกณฑ�การให;คะแนน 
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละเท�ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 

 

กลุ
มสาขาวิชา ร;อยละ 

วิทยาศาสตร5สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 10 

  

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให8นําคะแนนท่ีคิดได8ของแต�ละกลุ�ม สาขาวิชามาหาค�าเฉลี่ย และการคิด 
คะแนนระดับสถาบันให8นําคะแนนท่ีคิดได8ในแต�ละคณะมาหาค�าเฉลี่ย 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมดของอาจารย5ประจําและนักวิจัย
ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อตามปEการศึกษาหรือปEปฏิทินท่ีตรงกับปEการศึกษา พร8อมชื่อ
เจ8าของบทความปEท่ีตีพิมพ5 ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค�าน้ําหนักของแต�
ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร�ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ พร8อมชื่อเจ8าของผลงาน ปEท่ีเผยแพร� 
ชื่อสถานท่ี จังหวัดหรือประเทศท่ีเผยแพร� และระบุรูปแบบของการเผยแพร�พร8อมหลักฐาน และค�าน้ําหนัก  
ของแต�ละผลงานสร8างสรรค5 
 3. หลักฐานแสดงความเป,นเจ8าของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

96

ตัวบ
งช้ี 4.5    : งานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ท่ีนําไปใช;ประโยชน� (สมศ.6) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : การวิจัยเป,นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนิน              
การตามพันธกิจอย�างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได8จากผลงานวิจัยและ             
งานสร8างสรรค5ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน5สู�การนําไปใช8จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค5ของอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใช8ประโยชน5ในการแก8ปJญหาตามวัตถุประสงค5ท่ีระบุ 
ไว8ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได8รับการรับรองการใช8ประโยชน5จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง         
กับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา  

งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8นําไปใช8
ประโยชน5ตามวัตถุประสงค5ท่ีระบุไว8ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย�างถูกต8อง สามารถ
นําไปสู�การแก8ปJญหาได8อย�างเป,นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร8างสรรค5ในการประยุกต5ใช8กับกลุ�มเปIาหมาย      
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช8จนก�อให8เกิดประโยชน5ได8จริงอย�างชัดเจน ตามวัตถุประสงค5            
และ/หรือได8การรับรองการใช8ประโยชน5จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ5หรือ                 
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน�วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช8ประโยชน5จากงานวิจัยและงานสร8างสรรค5 ท่ีสามารถนําไปสู�การแก8ปJญหาได8อย�าง
เป,นรูปธรรม มีดังนี้ 

1.  การใช8ประโยชน5ในเชิงสาธารณะ เช�น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช8ให8เกิดประโยชน5แก�สาธารณชน   
ในเรื่องต�างๆ ท่ีทําให8คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได8แก� การใช8ประโยชน5ด8านสาธารณสุข 
ด8านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ด8านการส�งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด8านศิลปะและวัฒนธรรม ด8านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป,นต8น 

2.  การใช8ประโยชน5ในเชิงนโยบาย เช�น ใช8ประโยชน5จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป,นข8อมูลการประกาศใช8กฎหมายหรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ5ต�างๆ โดยองค5กรหรือหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป,นต8น 

3. การใช8ประโยชน5ในเชิงพาณิชย5 เช�น งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปสู�การพัฒนา            
สิ่งประดิษฐ5 หรือผลิตภัณฑ5ซ่ึงก�อให8เกิดรายได8 หรือนําไปสู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป,นต8น 

4.  การใช8ประโยชน5ทางอ8อมของงานสร8างสรรค5 ซ่ึงเป,นการสร8างคุณค�าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจ ก�อให8เกิดสุนทรียภาพ สร8างความสุข เช�น งานศิลปะท่ีนําไปใช8ในโรงพยาบาล ซ่ึงได8มีการศึกษาและ
การประเมินไว8 

หน
วยงานท่ีเก่ียวข;องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ไปใช;ประโยชน� หมายถึง
หน�วยงานหรือองค5กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช8ก�อให8เกิดประโยชน5 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ5หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน�วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร;างสรรค�ท่ีนําไปใช;ประโยชน� ให8นับจากวันท่ีนําผลงานวิจัย
หรืองานสร8างสรรค5มาใช8และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช�วงเวลาใดก็ได8 ช�วงเวลาท่ีใช8    
จะเป,นตามปEปฏิทิน หรือปEงบประมาณ หรือปEการศึกษา อย�างใดอย�างหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ
ข8อมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5มีการนําไปใช8ประโยชน5มากกว�า 1 ครั้ง ให8นับการใช8ประโยชน5    
ได8เพียงครั้งเดียว ยกเว8นในกรณีท่ีมีการใช8ประโยชน5ท่ีแตกต�างกันชัดเจนตามมิติของการใช8ประโยชน5ท่ีไม�ซํ้ากัน 
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 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 
x 100 

 จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

เกณฑ�การให;คะแนน       
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละ 20 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา 

 

 ร8อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 
x 5 

 20 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ให8เกิดประโยชน5ของอาจารย5ประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช8ประโยชน5ของอาจารย5และนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาต�อ พร8อมชื่อเจ8าของผลงาน ปEท่ีงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ดําเนินการเสร็จ ปEท่ีนําไปใช8ประโยชน5  
ชื่อหน�วยงานท่ีนําไปใช8ประโยชน5 โดยมีหลักฐานการรับรองการใช8ประโยชน5จากหน�วยงาน หรือองค5กร          
ท่ีเก่ียวข8อง ท้ังนี้ให8แสดงข8อมูลท่ีระบุรายละเอียดการใช8ประโยชน5ท่ีชัดเจนด8วย ตามแนวทางดังต�อไปนี้ 
  - การใช8ประโยชน5ในเชิงสาธารณะ เช�น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช8ให8เกิดประโยชน5แก�สาธารณชน    
ในเรื่องต�างๆ ท่ีทําให8คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได8แก� การใช8ประโยชน5ด8านสาธารณสุข 
ด8านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ด8านการส�งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด8านศิลปะและวัฒนธรรม ด8านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป,นต8น 
 - การใช8ประโยชน5ในเชิงนโยบาย เช�น ใช8ประโยชน5จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป,นข8อมูลการประกาศใช8กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ5ต�างๆ โดยองค5กร หรือหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเป,นต8น 

- การใช8ประโยชน5ในเชิงพาณิชย5 เช�น งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปสู�การพัฒนาสิ่งประดิษฐ5
หรือผลิตภัณฑ5ซ่ึงก�อให8เกิดรายได8 หรือนําไปสู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป,นต8น 

- การใช8ประโยชน5ทางอ8อมของงานสร8างสรรค5 ซ่ึงเป,นการสร8างคุณค�าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก�อให8เกิดสุนทรียภาพ สร8างความสุข เช�น งานศิลปะท่ีนําไปใช8ในโรงพยาบาล ซ่ึงได8มีการศึกษาและการ
ประเมินไว8 

2. จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแต�ละปEการศึกษา โดยนับรวมอาจารย5และ 
นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต�อ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  4.6   : ผลงานวิชาการท่ีได;รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะท8อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค8นคว8า 
วิเคราะห5 สังเคราะห5 วิจัย การปฏิบัติจริงและได8นําไปใช8ในการแก8ปJญหา หรือพัฒนางานในหน8าท่ีจนเกิดผลดี
ต�อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป,นประโยชน5ต�อความก8าวหน8าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการท่ีได8รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผ�านกระบวน          
การกลั่นกรองและได8รับการรับรองคุณภาพแล8ว ตามเกณฑ5ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ5การขอกําหนดตําแหน�ง
ทางวิชาการหรือเทียบเท�า 

ผลงานทางวิชาการท่ีเป,นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book) ต8องเป,นผลงานท่ีผ�านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก�อนตีพิมพ5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย�างเป,นระบบ มีข8อความรู8ท่ีสะท8อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได8จากประสบการณ5 การสังเคราะห5เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพ่ือตีพิมพ5เผยแพร�ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผู8ตรวจอ�าน 

  - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย�างเป,นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมดของรายวิชาหรือเป,นส�วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได8 โดยมีการวิเคราะห5และสังเคราะห5ความรู8      
ท่ีเก่ียวข8อง และสะท8อนให8เห็นความสามารถในการถ�ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

  - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพร�ความรู8 ไปสู�วงวิชาการหรือผู8อ�าน
ท่ัวไปโดยไม�จําเป,นต8องเป,นไปตามข8อกําหนดของหลักสูตรหรือต8องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะต8องเป,นเอกสารเรียบเรียงข้ึนอย�างมเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและให8ทัศนะ   
ของผู8เขียนท่ีสร8างเสริมปJญญาความคิด และสร8างความแข็งแกร�งทางวิชาการให8แก�สาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีได;รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีได8รับ            
การตีพิมพ5เผยแพร�ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
หนังสือหรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาต8นฉบับจากคณะกรรมการผู8ทรงคุณวุฒิก�อน           
การตีพิมพ5 และผลงานจะต8องเกินร8อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพ5มากกว�า 1 ครั้ง ให8นับ             
การตีพิมพ5เพียงครั้งเดียวต�องานวิชาการ 1 ชิ้น 
 
เกณฑ�การประเมิน  : 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  ดังนี้ 
ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ�านตามเกณฑ5โดยผู8ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช8 ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณาตามเกณฑ5              

การขอตําแหน�งทางวิชาการแล8ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู8ทรงคุณวุฒิตรวจอ�าน
ตามเกณฑ5การขอตําแหน�งทางวิชาการ  
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ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได8รับรองคุณภาพ 
x 100 

จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละ 10 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา 
 

ร8อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได8รับรองคุณภาพ 
x 5 

10 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ท่ีมี
คุณภาพของอาจารย5ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย5ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ พร8อมชื่อ
เจ8าของผลงาน ปEท่ีผลงานแล8วเสร็จ ปEท่ีได8รับการรับรองคุณภาพจากหน�วยงานท่ีเชื่อถือได8 ชื่อหน�วยงาน       
ท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง ค�าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต�ละชิ้น 
 2. จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแต�ละปEการศึกษา โดยนับรวมอาจารย5     
ท่ีลาศึกษาต�อ  
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องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 
 
หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป,นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน            
พึงให8บริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด8าน         
ท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให8บริการทางวิชาการอาจให8เปล�าโดยไม�คิดค�าใช8จ�ายหรืออาจคิดค�าใช8จ�าย  
ตามความเหมาะสม โดยให8บริการท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงานสาธารณะชุมชน 
และสังคมโดยกว8าง รูปแบบการให8บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให8ใช8ประโยชน5
ทรัพยากรของสถาบัน เป,นแหล�งอ8างอิงทางวิชาการ ให8คําปรึกษา ให8การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให8บริการทางวิชาการนอกจากเป,นการทําประโยชน5
ให8สังคมแล8ว สถาบันยังได8รับประโยชน5ในด8านต�างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู8และประสบการณ5ของอาจารย5อันจะ
นํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช8ประโยชน5ทางด8านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย5 สร8างเครือข�ายกับหน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเป,นแหล�งงานของนักศึกษาและ
เป,นการสร8างรายได8ของสถาบันจากการให8บริการทางวิชาการด8วย 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ
งช้ี จํานวน 6 ตัวบ
งช้ี คือ 
 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให8เกิดประโยชน5ต�อสังคม 
 5.3 ผลการนําความรู8และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาใช8ในการพัฒนาการเรียน  
การสอนและการวิจัย (สมศ.8) 
 5.4 ผลการเรียนรู8และเสริมสร8างความเข8มแข็งของชุมชนหรือองค5กรภายนอก (สมศ. 9) 

5.5 ผลการชี้นํา ปIองกัน หรือแก8ปJญหาของสังคมในประเด็นด8านการส�งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

5.6 ผลการชี้นํา ปIองกัน หรือแก8ปJญหาของสังคมในประเด็นด8านจิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน               
(สมศ. 18.2) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 5.1   :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป,นภารกิจหลักอย�างหนึ่งของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ5และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย�างเป,นระบบ และมีการจัด
โครงสร8างสถาบันเพ่ือเป,นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล�าว การให8บริการทางวิชาการต8องมีความเชื่อมโยง
กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอย�างเป,นรูปธรรม 
 

เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียน 
การสอน และการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ  เกณฑ5มาตรฐานข8อท่ี 4 ต8องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ5ข8อ 2  
 และข8อ 3 

 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ5ของการให8การบริการวิชาการด8านต�างๆ ท่ีสัมพันธ5
กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส�งเสริม สนับสนุน และจูงใจให8อาจารย5 บุคลากรทุกระดับ      
มีความพร8อมท้ังในด8านความรู8 ความเชี่ยวชาญ เวลา และจิตแห�งการบริการ (service mind)     
ในการให8บริการวิชาการแก�หน�วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณ
สนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให8บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย5และบุคลากร       
ให8ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว�างภาระงานด8านต�างๆ ซ่ึงจะเป,นการสร8าง
แรงจูงใจให8บุคลากรสนใจการให8บริการแก�ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน8นของสถาบัน     
ในการให8บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสู�การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให8บริการอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปIาหมายท่ีกําหนดไว8 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 2      มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานประจําด8านอ่ืน ๆ ของอาจารย5และบุคลากร เช�น การกําหนดให8นักศึกษานําความรู8   
ไปจัดทําเป,นโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป,นประโยชน5ต�อชุมชน 

ข8อ 3      มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย�างเป,นระบบ เช�น 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสู�การใช8ประโยชน5จริงท่ีตอบสนองความต8องการของทุกภาคส�วนในทุกระดับ และ 
2) นําความรู8 ประสบการณ5จากการให8บริการกลับมาพัฒนาต�อยอดไปสู�การพัฒนาองค5ความรู8ใหม�
ผ�านกระบวนการวิจัย เป,นต8น 

ข8อ 4      จัดให8มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให8มีส�วนร�วมของผู8ให8บริการ ผู8รับบริการ และนักศึกษา  
ซ่ึงเป,นท้ังผู8ให8บริการและผู8รับบริการ ท้ังในระดับแผนการดําเนินงาน เปIาหมายของสถาบัน  
ความร�วมมือร�วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให8บริการท่ีสามารถ
นําไปใช8ประโยชน5 ได8จริง และเป,นไปตามหลักเกณฑ5ท่ีสถาบันกําหนดไว8 

ข8อ 5      สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ท่ีได8อย�าง
สมํ่าเสมอ และเป,นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

103

ตัวบ
งช้ีท่ี 5.2    :  กระบวนการบริการทางวิชาการให;เกิดประโยชน�ต
อสังคม 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  ความสามารถในการให8บริการทางวิชาการในลักษณะห�วงโซ�คุณภาพ      
ท่ีสนองความต8องการและเป,นท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วยงานวิชาชีพ สังคมได8อย�างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพ และความพร8อมตามจุดเน8นของสถาบัน พิจารณาได8จาก (1) ประโยชน5หรือผลกระทบของการ
ให8บริการทางวิชาการ (2) การสร8างความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก และ (3) ความรู8ท่ีเกิดจากการให8 
บริการทางวิชาการและการเผยแพร�ความรู8นั้น ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการสํารวจความต8องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน�วยงานวิชาชีพ    
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน8นของสถาบัน 
 2. มีความร�วมมือด8านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู8และเสริมสร8างความเข8มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน�วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน5หรือผลกระทบของการให8บริการทางวิชาการต�อสังคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในข8อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให8บริการทาง
วิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู8ท่ีได8จากการให8บริการทางวิชาการและถ�ายทอดความรู8สู�บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร�สู�สาธารณชน 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      มีการสํารวจความต8องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน�วยงานวิชาชีพ   
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร5 ทิศทาง และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน8น และความเชี่ยวชาญของสถาบัน 

ข8อ 2      สถาบันมีการเชิญหรือเปNดโอกาสให8ผู8มีส�วนร�วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข8องกับวิชาชีพท่ีจะให8บริการ มาร�วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สร8างเครือข�าย (Networking) ระหว�างบุคคลหรือหน�วยงานในรูปแบบต�างๆ เช�น ความร�วมมือ 
กับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป,นส�วนหนึ่งของการปรับปรุงปJญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ
ไปใช8พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส�วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8            
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ให8 คําปรึ กษาแนะนําและจัดให8 มีช�องทางในการสื่ อสาร ทําความเข8 าใจร� วมกันของ
ภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม�ๆ ในชุมชน 

ข8อ 3      มีการประเมินประโยชน5หรือผลกระทบของการให8บริการทางวิชาการต�อสังคมว�าสอดคล8อง
กับความต8องการของผู8รับบริการท้ังทางตรงและทางอ8อม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
อาจารย5และบุคลากรผู8ให8บริการ ท้ังในด8านการนําความรู8 ความเชี่ยวชาญไปใช8ประโยชน5การ
สื่อสาร การชี้แจงแนะนําให8ผู8รับบริการและประชาชน 

ข8อ 4      มีการนําผลการประเมินการให8บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให8 
บริการ ระบบและกลไกการให8บริการ ซ่ึงประกอบด8วยรูปแบบการให8บริการ ขอบเขตการให8 
บริการ ค�าใช8จ�าย ระยะเวลาในการให8บริการ สัญญาการบริการ ซ่ึงรวมท้ังการควบคุม และการ
กํากับคุณภาพของการให8บริการ โดยจัดให8มีระบบการให8ข8อมูลท่ีชัดเจน มีความเป,นธรรม โปร�งใส 
และสามารถตรวจสอบได8 

ข8อ 5      สถาบันมีการพัฒนาความรู8ท่ีได8จากการให8บริการทางวิชาการ ส�งเสริมให8เกิดกระบวนการ   
ในการถ�ายทอดความรู8สู�บุคลากรภายในสถาบัน ซ่ึงรวมท้ังผู8เรียนด8วย จัดให8มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพร�ประสบการณ5ในการให8บริการผ�านทางสื่อการเรียนรู8ต�างๆ รวมท้ังจัดทํา
ฐานข8อมูลการบริการวิชาการเผยแพร�สู�สาธารณะ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 5.3  : ผลการนําความรู;และประสบการณ�จากการให;บริการวิชาการมาใช;         
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 

ชนิดของตัวบ
งช้ี  : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : การให8บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงอยู�ใน
ฐานะท่ีเป,นท่ีพ่ึงของชุมชนหรือสังคม เป,นแหล�งอ8างอิงทางวิชาการ หรือทําหน8าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต�อการพัฒนา
ชุมชนในด8านวิชาการหรือการพัฒนาความรู8 ตลอดจนความเข8มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเป,นการบริการท่ี มีค� าตอบแทน และบริการวิ ชาการให8 เปล� า โดยมีการนํ าความรู8 และ                                                                                                                             
ประสบการณ5มาใช8พัฒนาหรือบูรณาการเข8ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ 
รายวิชาหรือหลักสูตร เป,นต8น  
 การนําความรู8และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 
  1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบ
งช้ีต;องมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแต
ละโครงการไม
จําเป@นต;องมีท้ัง
สองประเภท และผลการใช;ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต;องเสร็จส้ินในปAท่ีประเมิน 
 
วิธีการคํานวณ  
 

 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  
ท่ีนํามาใช8ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละ 30 เท�ากับ  5 คะแนน 
 

ร8อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ x 5 
30 

 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงว�าอาจารย5ประจําได8รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู8
และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาใช8ประโยชน5ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจ          
ไปต�อยอดพัฒนาเป,นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู�การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู�การเปNด
รายวิชาใหม� 
 2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวต้ังจะต8องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปEท่ีประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเป,นตัวหารเป,นโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปEท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ  
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและ
การวิจัยก็ได8 
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 3. การบริการวิชาการ เป,นการให8บริการแก�บุคคลหรือหน�วยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังการประเมิน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  5.4             : ผลการเรียนรู;และเสริมสร;างความเข;มแข็งของชุมชนหรือองค�กร
ภายนอก (สมศ.9) 

ชนิดของตัวบ
งช้ี   :  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  โครงการท่ีมีผลต�อการพัฒนาและเสริมสร8างความเข8มแข็งของชุมชน 
หมายถึง โครงการท่ีสถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค5กรภายนอกและเม่ือดําเนินการแล8ว มีผลก�อให8เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก�ชุมชนหรือองค5กรภายนอกในด8านต�างๆ หรือ ทําให8ชุมชนหรือองค5กร
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได8ตามศักยภาพของตน 
 

เกณฑ�มาตรฐาน  : 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนหรือองค5กร 
 2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําปEไม�ต่ํากว�าร8อยละ 80 
 3. ชุมชนหรือองค5กรมีผู8นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู8และดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค5กรสร8างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ5ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ5ของท8องถ่ินอย�างต�อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน5สร8างคุณค�าต�อสังคม หรือชุมชน/องค5กรมีความเข8มแข็ง 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได8 

 1 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

2  ข8อ 
ปฏิบัติได8 

3 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

4 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

5 ข8อ 
 

ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีส�งเสริมความเข8มแข็งของชุมชนหรือองค5กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข8อมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู8นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ 

องค5กรได8เรียนรู8และดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ5ของคนในชุมชนและเอกลักษณ5
ของท8องถ่ินอย�างต�อเนื่องหรือยั่งยืน 
 4. ข8อมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค5กรท่ีสร8างประโยชน5 
ความเข8มแข็งและคุณค�าต�อสังคม ชุมชน หรือองค5กร 
 5. “ต�อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต� 2 ปEข้ึนไป 
 6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต� 5 ปEข้ึนไป 

7. “เข8มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได8 
 

หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีได8รับการประเมินปE 2555 เป,นต8นไป สามารถใช8โครงการ/
กิจกรรมใหม�ท่ีปรากฏอยู�ในแผนระยะยาวโดยได8รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว�าเป,นโครงการ/กิจกรรม         
ท่ีต�อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน  เข8มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได8 โดย สมศ. จะพิจารณาให8คะแนนล�วงหน8า 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

108

ตัวบ
งช้ีท่ี 5.5 : ผลการช้ีนํา ปMองกัน หรือแก;ปNญหาของสังคมในประเด็นด;าน           
การส
งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใน
สถาบัน (สมศ.18.1) 

ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี          :  มหาวิทยาลัยได8กําหนดประเด็นชี้นําหรือแก8ปJญหาของสังคมในประเด็น
ด8านการส�งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายในสถาบัน โดยได8รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน ซ่ึงเป,นตัวบ�งชี้ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา มีการกําหนดแนวทางพัฒนา เพ่ือ
ร�วมกันชี้แนะ ปIองกันและแก8ไขปJญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ โดยมีเปIาหมายท่ีแสดงถึงความเป,นผู8ชี้นํา
สังคม  
 
ประเด็นการพิจารณา  :  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําปEไม�ต่ํากว�าร8อยละ 80  
3. มีประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อคนในสถาบัน 
4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อสถาบัน 
5. ได8รับการยกย�องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ�การให;คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได8 
1 ข8อ 

ปฏิบัติได8 
2 ข8อ 

ปฏิบัติได8 
3 ข8อ 

ปฏิบัติได8 
4 - 5 ข8อ 

 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได8ดําเนินงานท่ีมีประโยชน5และสร8างคุณค�า   
ต�อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแก8ปJญหาสังคมในด8านต�างๆ ท่ีระบุวัตถุประสงค5 และกลุ�มเปIาหมาย 
รวมท้ังความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา     
ได8ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก8ปJญหาสังคมในด8านต�างๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
 4. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ 
 5. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงถึงการได8รับการยกย�องระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
หมายเหตุ  
 1. มาตรการส�งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต�าง หรือส�งผลกับมาตรการส�งเสริมของสถาบัน    
ก็ได8ท้ังนี้ต8องผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร�วมกับสถาบันก็ได8 
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันจะต8องรายงานไว8ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน     

การดําเนินงานด8วย โดยใช8ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบัน และมีส�วนร�วมในการดําเนินการ           
ผลการประเมินจะพิจารณาข8อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส�วนร�วมให8ใช8คะแนนเดียวกับสถาบัน 
   2.  กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นท่ีต�างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
คณะ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 5.6 : ผลการช้ีนํา ปMองกัน หรือแก;ปNญหาของสังคมในประเด็นด;าน         
จิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) 

ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : มหาวิทยาลัยได8กําหนดประเด็นชี้นําหรือแก8ปJญหาของสังคมในประเด็น
ด8านจิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน โดยได8รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงเป,นตัวบ�งชี้ท่ีประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา มีการกําหนดแนวทางพัฒนา เพ่ือร�วมกันชี้แนะ ปIองกันและแก8ไขปJญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ โดยมีเปIาหมายท่ีแสดงถึงความเป,นผู8ชี้นําสังคม  
 
ประเด็นการพิจารณา   :  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําปEไม�ต่ํากว�าร8อยละ 80  
3. มีประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อคนในชุมชน 
4.   มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อชุมชนหรือสังคม 
5. ได8รับการยกย�องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ�การให;คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได8 

1 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

2 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

3 ข8อ 
ปฏิบัติได8 
4 - 5 ข8อ 

 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได8ดําเนินงานท่ีมีประโยชน5และสร8างคุณค�า  
ต�อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแก8ปJญหาสังคมในด8านต�างๆ ท่ีระบุวัตถุประสงค5 และกลุ�มเปIาหมาย 
รวมท้ังความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ได8ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก8ปJญหาสังคมในด8านต�างๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
 4. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อสังคม  
จากการดําเนินงานของโครงการ 
 5. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงถึงการได8รับการยกย�องระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
หมายเหตุ  
 1. มาตรการส�งเสริมของคณะอาจเหมือนหรือแตกต�างหรือส�งผลกับมาตรการส�งเสริมของสถาบัน      
ก็ได8ท้ังนี้ต8องผ�านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร�วมกับสถาบันก็ได8 
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการร�วมกับสถาบันจะต8องรายงานไว8ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน    

การดําเนินงานด8วย โดยใช8ผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส�วนร�วมในการดําเนินการ           

ผลการประเมินจะพิจารณาข8อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีส�วนร�วมให8ใช8คะแนนเดียวกับสถาบัน 
   2. กรณีท่ีคณะมีการดําเนินงานในประเด็นท่ีต�างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องค�ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หลักการ 
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป,นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต8องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด8านนี้ให8เป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ         
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน8นเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต�ละสถาบัน และมีการ 
บูรณาการเข8ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ{|นฟู อนุรักษ5 สืบสาน 
พัฒนา เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม สร8างสรรค5 ส�งเสริมภูมิปJญญาท8องถ่ินให8เป,นรากฐานการพัฒนา        
องค5ความรู8ท่ีดีข้ึน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง เช
น 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
ตัวบ
งช้ี จํานวน 3 ตัวบ
งช้ี คือ 
 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.2 การส�งเสริมและสนับสนุนด8านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 6.1    :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาต8องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร8าง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ5 ฟ{|นฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรม ภูมิปJญญาท8องถ่ิน
ตามจุดเน8นของสถาบันอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 3. มีการเผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 6. มีการกําหนดหรือสร8างมาตรฐานคุณภาพด8านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป,นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางด8านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีระบบส�งเสริมให8บุคลากรนํากิจกรรมด8านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู�การปฏิบัติและ  
มีผลลัพธ5ชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว8 เช�น มีการกําหนดนโยบายด8านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การกําหนดผู8รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัด
ด8านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู�การปฏิบัติท่ีเป,นรูปธรรม โดยทุกคน
มีส�วนร�วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย�างเป,นระบบและมีการนําสู�การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

ข8อ 2      สถาบันสนับสนุนให8มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร�วมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา คือ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและ
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

วัฒนธรรมไปผสมผสานเป,นส�วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข8ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองค5การ
นักศึกษา 

ข8อ 3      3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพร�และบริการด8านศิลปะและวัฒนธรรม เช�น มีหอศิลป�  
หอประวัติ พิพิธภัณฑ5 หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู8มีความรู8 ความเชี่ยวชาญด8าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด8าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
     3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต�างๆ เช�น วารสารระดับหน�วยงาน 
ระดับชาติ โดยมีความต�อเนื่องในการดําเนินงาน 
     3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด8านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร�วมมือกับหน�วยงาน
หรือองค5กรอ่ืน มีการสร8างเครือข�าย มีการกําหนดตัวบ�งชี้ และมีการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง  
เป,นระบบอย�างชัดเจน 

ข8อ 4      มีการติดตามผลการบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ�งชี้  และติดตามผลการดําเนินงานอย�าง       
เป,นระบบ 

ข8อ 5      5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด8านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช8หลักการของ PDCA 
     5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู�การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
     5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย�างเป,นรูปธรรม 

ข8อ 6      6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสร8างมาตรฐานด8านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช8
ผู8เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร�สู�สาธารณะ 
     6.2 สถาบันได8รับการยอมรับจากสังคม เช�น มีศิลปNนแห�งชาติ มีบุคลากรได8รับเชิญเป,น
วิทยากรหรือเป,นท่ีประจักษ5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิในระดับองค5กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
     6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร8างสรรค5 ด8านศิลปะและวัฒนธรรมโดย            
มีการเผยแพร�ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได8รับรางวัล ได8รับ 
การอ8างอิง เป,นท่ียอมรับ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 6.2         : การส
งเสริมและสนับสนุนด;านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ
งช้ี    : ศิลปะและวัฒนธรรม เป,นตัวบ�งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงาม 
ของบุคคลและสังคม เป,นพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถานศึกษาพึงตระหนัก ท่ีจะต8องให8ความสําคัญในการ
ส�งเสริม สนับสนุน เพ่ือให8สังคมในสถานศึกษาอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข อย�างมีคุณค�า สามารถเป,นแบบอย�าง
ท่ีน�าศรัทธา และเป,นท่ียอมรับของสังคม การส�งเสริมสนับสนุนจําต8องดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจ
ได8ต�อเนื่องท่ีม่ันคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค5และเปIาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได8 
 

ประเด็นการพิจารณา  :   
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําปEไม�ต่ํากว�าร8อยละ 80  
3.   มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย�างต�อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน5และสร8างคุณค�าต�อชุมชนภายใน/ภายนอก 

 5. ได8รับการยกย�องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได8 

1 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

2  ข8อ 
ปฏิบัติได8 

3 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

4 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

5 ข8อ 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส�งเสริมและสนับสนุนด8านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีส�งเสริมและสนับสนุนด8านศิลปะและวัฒนธรรม พร8อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบ�งชี้และเปIาหมายความสําเร็จ 
 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน5และคุณค�าต�อชุมชน) 
 4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได8มาซ่ึงข8อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช�น 
ข้ันตอนและช�วงระยะเวลาการเก็บข8อมูล การสุ�มตัวอย�าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห5ผล เป,นต8น 
 5. รายงาน รางวัลท่ีได8รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย�อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน�วยงานท่ีเป,นท่ียอมรับ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  6.3  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี    : ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวข8องกับความสุนทรีย5และรสนิยม เกิดรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะท่ีเป,นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป,นต8องรู8ทันอย�างมีปJญญา   
โดยมีแผนในการพัฒนา ให8ความรู8และประสบการณ5ด8านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม 
สามารถเลือกรับ รักษาและสร8างให8ตนเองและสังคมอยู�ร�วมกันอย�างรู8คุณค�าความงาม อย�างมีสุนทรีย5ท่ีมี
รสนิยม 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. การมีส�วนร�วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก�อให8เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 2. สิ่งแวดล8อมด8านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต�งอย�างมีความ
สุนทรีย5 

3. ปรับแต�งและรักษาภูมิทัศน5ให8สวยงาม สอดคล8องกับธรรมชาติ และเป,นมิตรกับสิ่งแวดล8อม 
4. การจัดให8มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส�งเสริมให8นักศึกษาและบุคลากรมีส�วนร�วม

อย�างสมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม�ตํ่ากว�า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
  
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได8 

1 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

2  ข8อ 
ปฏิบัติได8 

3 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

4 ข8อ 
ปฏิบัติได8 

5 ข8อ 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด8านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีสถานศึกษาดําเนินการตลอดปEในแต�ละปEการศึกษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงค5และเปIาหมายของความสําเร็จ
อย�างเป,นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส�วนร�วม  

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด8านสภาพแวดล8อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 
และความสวยงาม 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให8มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส�งเสริมให8
นักศึกษาและบุคลากรมีส�วนร�วมอย�างสมํ่าเสมอ 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4  
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หมายเหตุ 
1. สะอาด หมายถึง ไม�รก มีระเบียบ รักษาง�าย ใช8สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร8มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป,นมิตรต�อสิ่งแวดล8อม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต�งอาคาร สภาพแวดล8อมอย�างเหมาะสม สอดคล8องกับพ้ืนท่ีแวดล8อม 

ไม�สิ้นเปลือง และไม�ก�อให8เกิดผลกระทบต�อสภาพแวดล8อม  
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องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต8องให8ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน8าท่ี     
ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให8มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต8องบริหารจัดการด8านต�างๆ 
ให8มีคุณภาพ เช�น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข8อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปIาหมายท่ีกําหนดไว8 โดยใช8หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง เช
น 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
 6. เกณฑ5รางวัลคุณภาพแห�งชาติเพ่ือสถาบันท่ีเป,นเลิศ 2009-2010 
 7. เกณฑ5การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู�มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ให8จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห8องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 
 
ตัวบ
งช้ี จํานวน 6 ตัวบ
งช้ี คือ 
 7.1 ภาวะผู8นําของสภาสถาบันและผู8บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.2 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู8 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน8าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.12) 
 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน8าท่ีของผู8บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 7.1              :  ภาวะผู;นําของสภาสถาบันและผู;บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  ปJจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต�อการเจริญก8าวหน8าของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบันและผู8บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู8บริหารมีวิสัยทัศน5 เป,นผู8นําท่ีดี      
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต�อสังคม รักความก8าวหน8า ดูแลบุคลากรอย�างดี เปNดโอกาสให8ชุมชนเข8ามามีส�วนร�วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก8ปJญหา และกํากับดูแล ติดตามผล การดําเนินงานของสถาบัน
ไปในทิศทางท่ีถูกต8อง จะทําให8สถาบันเจริญรุดหน8าอย�างรวดเร็ว 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน8าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ8วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ5
ท่ีกําหนดล�วงหน8า 
 2. ผู8บริหารมีวิสัยทัศน5 กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ�ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ5 มีการนําข8อมูลสารสนเทศเป,นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 3. ผู8บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผู8บริหารสนับสนุนให8บุคลากรในสถาบันมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ให8อํานาจในการตัดสินใจ
แก�บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู8บริหารถ�ายทอดความรู8และส�งเสริมพัฒนาผู8ร�วมงาน เพ่ือให8สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค5 
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผู8บริหารบริหารงานด8วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน5ของสถาบัน และผู8มีส�วน          
ได8ส�วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู8บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง   
การบริหารงานอย�างเป,นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ 
 หากจะประเมินผ�านเกณฑ5การประเมินมาตรฐานข8อท่ี 6 นั้น ต8องแสดงข8อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ8วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท5ท่ีระบุไว8ซ่ึงสอดคล8องเป,นไปตามเกณฑ5ของ สมศ.  

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข8อ 
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ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได8รับการชี้แจงและทําความเข8าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ข8อบังคับต�างๆ ท่ีเก่ียวข8องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข8อบังคับต�างๆ อาทิ 
ข8อบังคับท่ีว�าด8วยการบริหารงานบุคคลและผู8บริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ5ของสถาบัน เพ่ือให8ทราบถึงบทบาท
หน8าท่ี ท่ีมีต�อสถาบันก�อนจะปฏิบัติหน8าท่ี 

     1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสู�ทิศทางท่ีกําหนดร�วมกันระหว�างผู8บริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล8องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมท้ังทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     1.3 มีการเปNดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต�อ
สาธารณชน 

ข8อ 2      2.1 ผู8บริหารและสภาสถาบันมีส�วนร�วมกันในการกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสัยทัศน5    
พันธกิจ แผนกลยุทธ5 และนําสู�การปฏิบัติท่ีเป,นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ�งชี้คุณภาพ 
(KPI) งานท่ีปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค5กร เช�น การส�งเสริมให8อาจารย5 
บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู8 พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู8 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช�น การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู8ของนักศึกษา ทิศทางการส�งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ
และสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู8รับบริการหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสีย เช�น 
ความพึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุ8มค�าของการใช8จ�ายเงิน งบประมาณ และ      
ให8สอดคล8องกับเปIาประสงค5ตามประเด็นยุทธศาสตร5 หรือวัตถุประสงค5เชิง กลยุทธ5ของสถาบัน
อย�างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ8มค�าของการจัดเก็บข8อมูล และการรายงานข8อมูล       
กับประโยชน5ท่ีจะได8รับ 

     2.2 ผู8บริหารสร8างระบบและกลไกการถ�ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน5 และแผนกลยุทธ5          
ให8หน�วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบ และมีความเข8าใจร�วมกัน 

     2.3 ควรจัดทําระบบฐานข8อมูลของสถาบันให8ทันสมัย นํามาใช8ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไว8ในแผนกลยุทธ5
อย�างน8อยปEละ 2 ครั้ง และนําข8อมูลท่ีได8มาใช8เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ5ได8อย�างทันการ 

 
ข8อ 3      3.1 ผู8บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ5ไปสู�การปฏิบัติ           

ในการประชุมผู8บริหารอย�างน8อย ปEละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปIาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานให8สอดคล8องกับสภาพการณ5ยิ่งข้ึน พร8อมท้ังสร8างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ�มเปIาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวข8อง 
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แนวทางการดําเนินงาน 

     3.2 ผู8บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบันอย�างครบถ8วน 
รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์  อย�างน8อยปEละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปIาหมายหรือปรับแผน             
การดําเนินงานในรอบปEถัดไป พร8อมแจ8งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ�าน               
การสื่อสารภายใน โดยใช8สื่อต�างๆ ท่ีตรงกับกลุ�มเปIาหมาย 

ข8อ 4      4.1 ผู8บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟJงข8อคิดเห็นและข8อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู8ปฏิบัติงาน อันจะทําให8ได8ข8อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง 

     4.2 ผู8บริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจใน  
การตัดสินใจแก�ผู8บริหารหรือผู8ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล�องตัว พร8อมกับมีการกํากับ 
และตรวจสอบเพ่ือให8เกิดความม่ันใจว�าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ8มค�า และ 
มีความเสี่ยงอยู�ระดับในท่ียอมรับได8 
     4.3 ผู8บริหารมีการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป,นการสร8างขวัญและกําลังใจต�อบุคลากร
เป,นประจําอย�างต�อเนื่อง เช�น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให8 บริการ
โครงการพัฒนาองค5การให8คล�องตัว (lean organization) เป,นต8น 

ข8อ 5      5.1 ผู8บริหารมีการถ�ายทอดความรู8แก�ผู8ร�วมงาน โดยเน8นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน    
ให8สูงข้ึนอย�างต�อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให8บรรลุวัตถุประสงค5 เช�น การสอนงานท่ี
หน8างาน (on–the–job training) จัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน เป,นต8น 

     5.2 ผู8บริหารในระดับต�างๆ ควรนําหลักการจัดการความรู8มาใช8 เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู8 
และถ�ายทอดประสบการณ5ร�วมกันระหว�างผู8ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู8 การ
สร8างเครือข�ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป,นต8น 

ข8อ 6      6.1 ผู8บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป,นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบัน 
ให8ไปสู�ทิศทางท่ีกําหนดร�วมกันระหว�างผู8บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให8สอดคล8องทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     6.2 ผู8บริหารมีการดําเนินงานภายใต8หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปIอง
ผลประโยชน5ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปNดโอกาสให8มีส�วนร�วมจาก 
ทุกฝiายท่ีเก่ียวข8องในการดําเนินงาน 

     6.3 ผู8บริหารมีการเปNดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต�อสภาสถาบันเป,นประจําทุกปE 
     6.4 ผู8บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต�อสภาสถาบันเป,นประจําทุกปE 

ข8อ 7      7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู8บริหารตามท่ีระบุไว8ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข8อบังคับมหาวิทยาลัยท่ีว�าด8วยการบริหารงานบุคคล
ผู8บริหารและข8อบังคับท่ีเก่ียวข8องกับการประเมิน หรือตามข8อตกลงท่ีทําร�วมกันระหว�าง        
สภาสถาบันและผู8บริหาร 
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แนวทางการดําเนินงาน 

     7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล�าวคือ        
ใช8หลักการท่ีมุ�งเน8นการให8ข8อเสนอแนะเชิงสร8างสรรค5 นําผลการประเมินไปใช8ในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันให8เจริญก8าวหน8าอย�างต�อเนื่อง 
     7.3 ผู8บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช8ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ 
จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต�อสภาสถาบันในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 7.2    :  การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู; 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข8อท่ี 3 กําหนดให8สถาบันมีการสร8างและพัฒนา
สังคมฐานความรู8และสังคมแห�งการเรียนรู8 ซ่ึงต8องมีการจัดการความรู8เพ่ือมุ�งสู�สถาบันแห�งการเรียนรู8 โดยมีการ
รวบรวมองค5ความรู8ท่ีมีอยู�ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให8เป,นระบบ 
เพ่ือให8ทุกคนในสถาบันสามารถเข8าถึงความรู8 และพัฒนาตนเองให8เป,นผู8รู8 รวมท้ังปฏิบัติงานได8อย�างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส�งผลให8สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข�งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู8ในสถาบัน ประกอบด8วย การระบุความรู8 การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู8 การเข8าถึง
ข8อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู8ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสร8างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู8ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู8ในสถาบันให8ดียิ่งข้ึน 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู8และเปIาหมายของการจัดการความรู8ท่ีสอดคล8องกับแผนกลยุทธ5
ของสถาบันอย�างน8อยครอบคลุมพันธกิจด8านการผลิตบัณฑิตและด8านการวิจัย 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ�มเปIาหมายท่ีจะพัฒนาความรู8และทักษะด8านการผลิตบัณฑิตและด8านการ
วิจัยอย�างชัดเจนตามประเด็นความรู8ท่ีกําหนดในข8อ 1 
 3. มีการแบ�งปJนและแลกเปลี่ยนเรียนรู8จากความรู8  ทักษะของผู8 มีประสบการณ5ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค8นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู8ท่ีกําหนดในข8อ 1 และเผยแพร�ไปสู�บุคลากร
กลุ�มเปIาหมายท่ีกําหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู8ตามประเด็นความรู8ท่ีกําหนดในข8อ 1 ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและแหล�ง
เรียนรู8อ่ืนๆ ท่ีเป,นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย�างเป,นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป,นลายลักษณ5อักษร 
(explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรู8ท่ีได8จากการจัดการความรู8ในปEการศึกษาปJจจุบันหรือปEการศึกษาท่ีผ�านมา      
ท่ีเป,นลายลักษณ5อักษร (explicit knowledge) และจากความรู8 ทักษะของผู8มีประสบการณ5ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป,นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช8ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
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ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  
เกณฑ�

มาตรฐาน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 สถาบันควรศึกษาเปIาประสงค5ตามประเด็นยุทธศาสตร5 หรือวัตถุประสงค5เชิงกลยุทธ5   
ของสถาบันว�ามีประเด็นใดท่ีมุ�งเน8นเป,นสําคัญ หรือมุ�งสู�อัตลักษณ5ใดท่ีต8องการ เพ่ือนํามาใช8ใน
การกําหนดแผนยุทธศาสตร5หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู8ให8สอดคล8องกับแผนกลยุทธ5
ของสถาบัน โดยอย�างน8อยต8องครอบคลุมพันธกิจด8านการผลิตบัณฑิตและด8านการวิจัย 

     1.2 บุคคลท่ีเก่ียวข8องในการกําหนดประเด็นความรู8 อาจประกอบด8วย รองอธิการบดี ผู8ช�วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู8ช�วยคณบดี ผู8 อํานวยการ หัวหน8างาน ท่ีกํากับดูแลด8าน
ยุทธศาสตร5หรือกลยุทธ5ท่ีเก่ียวข8องกับการผลิตบัณฑิต ด8านวิจัย รวมท้ังด8านอ่ืนๆ ท่ีเป,นไปตาม 
อัตลักษณ5ของสถาบัน 

     1.3 สถาบันควรมีเปIาหมายในการจัดการความรู8 โดยเน8นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรภายในเป,นหลัก โดยอย�างน8อยต8องครอบคลุมพันธกิจด8านการผลิตบัณฑิต        
และ   ด8านการวิจัย รวมท้ังประเด็นการจัดการความรู8ท่ีสถาบันมุ�งเน8นตามอัตลักษณ5 เช�น เทคนิค
การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู8ท่ีเน8นผลลัพธ5การเรียนรู8 (learning outcome) เทคนิค
การเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป,นต8น 

ข8อ 2      2.1 กลุ�มเปIาหมายท่ีจะได8รับการพัฒนาความรู8และทักษะด8านการผลิตบัณฑิต และด8านการ
วิจัย อย�างน8อยควรเป,นบุคลากรท่ีทําหน8าท่ีเก่ียวข8องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช�น 
คณาจารย5หรือนักวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับประเด็นความรู8ดังกล�าว รวมท้ังด8านอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุ�งเน8น 

     2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายให8มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเป,นจุดเด�นของอาจารย5
หรือนักศึกษาในแต�ละคณะหรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด8านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
ท่ีสะท8อนอัตลักษณ5ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเป,นประเด็นสําหรับใช8ในกระบวนการ
จัดการความรู8ให8ได8องค5ความรู8ท่ีเป,นประโยชน5ต�อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข8อ 3      3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด�นทางด8านวิชาการและ
ผลงานทางด8านวิจัย รวมท้ังผลงานด8านอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุ�งเน8น มาถ�ายทอดความรู8 เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรมอย�างสมํ่าเสมอผ�านเวทีต�างๆ เช�น การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู8
ร�วมกับเจ8าของความรู8 เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล�าว 
     3.2 สถาบันควรส�งเสริมให8มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู8ภายในสถาบัน เช�น การ
ส�งเสริมให8มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข�ายด8านการจัดการความรู8 ท้ังระหว�างหน�วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือให8เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู8อย�างต�อเนื่อง โดยการ
จัดสรรทรัพยากรอย�างเหมาะสม ท้ังด8านงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

ข8อ 4     4.1 มีการกําหนดผู8รับผิดชอบในการวิเคราะห5 สังเคราะห5ความรู8ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและ
แหล�งเรียนรู8 อ่ืนๆ ท่ีเป,นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย�างเป,นระบบ เป,นหมวดหมู� 
เพ่ือให8บุคลากรกลุ�มเปIาหมายท่ีต8องการเพ่ิมพูนความรู8ความสามารถเข8าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได8ง�าย 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

    4.2 ควรมีการใช8ประโยชน5จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และเผยแพร�ความรู8ในองค5กร ให8เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน5สูงสุด 

    4.3 ควรมีการจัดพิมพ5วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ5 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู8 และยกย�อง        
ให8เกียรติแก�ผู8เป,นเจ8าของความรู8 เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล�าว 

ข8อ 5      5.1 ผู8รับผิดชอบควรวิเคราะห5ความรู8จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหล�งต�างๆ เช�น นวัตกรรมท่ีได8
จากการจัดการความรู8ไปใช8ให8เกิดประโยชน5แก�สถาบันและสังคม นํามาปรับใช8ให8เหมาะสมกับ
บริบทของหน�วยงานท่ีเป,นกลุ�มเปIาหมาย 

     5.2 ผู8รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช8ไปยังหน�วยงานต�างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู8และเปIาหมายของการจัดการความรู8ท่ีสอดคล8องกับแผนกลยุทธ5ด8านการผลิตบัณฑิตและ
ด8านการวิจัย 

     5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด8านการจัดการความรู8  
มาปรับปรุง และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู8ของสถาบัน 

     5.4 ผู8รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดข้ึนตามเปIาประสงค5ท่ีกําหนดไว8ในประเด็น
ยุทธศาสตร5 หรือกลยุทธ5ของสถาบัน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 7.3    :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ท่ีสอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให8เป,นระบบท่ีสมบูรณ5สามารถเชื่อมโยงกับ           
ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องท้ังภายในและภายนอก เป,นระบบท่ีใช8งานได8ท้ังเพ่ือการบริหารการวางแผนและ    
การตัดสินใจของผู8บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด8านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ระบบดังกล�าวต8องมี
ความสะดวกในการใช8งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู8ใช8 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย�างน8อย  
ต8องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช8ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส�งข8อมูลผ�านระบบเครือข�ายของหน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข8องตามท่ีกําหนด 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปด8วยผู8บริหาร  
ด8านระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ�มผู8บริหารท่ีเป,นผู8ใช8ระบบสารสนเทศ 

     1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล8องกับแผนกลยุทธ5ของสถาบัน 

     1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด8วยรายละเอียด
ดังต�อไปนี้เป,นอย�างน8อย 

          - วัตถุประสงค5 ความสามารถในการทํางานของระบบแต�ละระบบ 

          - ความสอดคล8องของแต�ละระบบท่ีมีต�อแต�ละกลยุทธ5ของสถาบัน 

          - ความสัมพันธ5ระหว�างระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหม�กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู�       
ในปJจจุบัน 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

          - ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต8องการใช8ในแต�ละระบบท้ัง hardware software (system 
software และ application software) database people ware และ facilities อ่ืนๆ 

          - งบประมาณท่ีต8องการใช8ในแต�ละระบบ 

          - การประเมินความคุ8มค�าของระบบสารสนเทศ 

          - การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
ข8อ 2      ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป,นระบบสารสนเทศท่ีนําข8อมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช�น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ทะเบียนประวัติ เป,นต8น มาสร8างเป,นสารสนเทศให8ผู8บริหารใช8ในการบริหารและการตัดสินใจ    
ในเรื่องท่ีเป,นพันธกิจของสถาบันได8อย�างครบถ8วน ท้ังด8านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย 
การเงิน การบริหารจัดการด8านอ่ืนๆ รวมท้ังเป,นข8อมูลเพ่ือใช8ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด8วย 

ข8อ 3      3.1 ผู8รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8ระบบ รวมท้ังกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให8สอดคล8องกับลักษณะการเข8าใช8ระบบ เช�น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมีการใช8ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปEการศึกษา เป,นต8น 

     3.2 ผู8รับผิดชอบด8านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผู8ใช8
ระบบสารสนเทศเป,นประจําอย�างน8อยปEละ 1 ครั้ง 

ข8อ 4      4.1 กําหนดผู8รับผิดชอบในการวิเคราะห5ข8อมูลท่ีได8จากการประเมินความพึงพอใจของผู8ใช8
ระบบสารสนเทศ 

     4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช8ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

     4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ�านการพิจารณาจากผู8บริหารแล8ว 

     4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ข8อ 5      มีการส�งข8อมูลผ�านระบบเครือข�ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได8แก� ระบบฐานข8อมูลด8านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข8อมูลรายบุคคลด8านนักศึกษา บุคลากร 
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป,นต8น 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 7.4    :  ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  เพ่ือให8สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปJจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป,นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน 
หรือไม�ใช�ตัวเงิน เช�น ชื่อเสียง และการฟIองร8องจากการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข8อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ8มค�า) เพ่ือให8ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได8 โดยคํานึงถึงการเรียนรู8วิธีการปIองกันจากการคาดการณ5
ปJญหาล�วงหน8าและโอกาสในการเกิด เพ่ือปIองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปJญหา รวมท้ังการมีแผนสํารอง
ต�อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให8ม่ันใจว�าระบบงานต�างๆ มีความพร8อมใช8งาน มีการปรับปรุงระบบ อย�างต�อเนื่องและ
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเปIาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร5หรือกลยุทธ5เป,นสําคัญ 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู8บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร�วมเป,นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะห5และระบุความเสี่ยง และปJจจัยท่ีก�อให8เกิดความเสี่ยงอย�างน8อย 3 ด8าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย�างเช�น  
  - ความเสี่ยงด8านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  
  - ความเสี่ยงด8านยุทธศาสตร5 หรือกลยุทธ5ของสถาบัน  
  - ความเสี่ยงด8านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข8อบังคับ  
  - ความเสี่ยงด8านการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
  - ความเสี่ยงด8านบุคลากรและความเสี่ยงด8านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย5
และบุคลากร  
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ5ภายนอก  
  - อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได8จากการ
วิเคราะห5ในข8อ 2 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต�อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อย�างน8อยปEละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข8อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช8ในการปรับแผนหรือวิเคราะห5
ความเสี่ยงในรอบปEถัดไป 
 
หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเท�ากับ 0 หากพบว�าเกิดเหตุการณ5ร8ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบ        
ปEการประเมินท่ีส�งผลกระทบต�อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย5 บุคลากร หรือต�อชื่อเสียง
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ภาพลักษณ5 หรือต�อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร�องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปJจจัยเสี่ยงท่ีไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน  
 ตัวอย�างความเสี่ยงร8ายแรงท่ีให8ผลประเมินเป,นศูนย5 (0) คะแนน เช�น 
  1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร8ายร�างกายหรือจิตใจอย�างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย5
บุคลากรภายในสถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยู�ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปIองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ5ท่ีเกิดข้ึนได8 
แต�ไม�พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม�พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ5ดังกล�าว 
  2. สถาบันหรือหน�วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ5ท่ีไม�ดี อันเนื่องมาจากปJจจัย  
ต�างๆ เช�น คณาจารย5 นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป,นข�าวปรากฏให8เห็นตามสื่อต�างๆ เช�น หนังสือพิมพ5 ข�าว online เป,นต8น 
  3. สถาบันหรือหน�วยงานขาดสภาพคล�องในด8านการเงินจนทําให8ต8องปNดหลักสูตร หรือไม�
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได8
ส�งผลกระทบต�อนักศึกษาปJจจุบันท่ีเรียนอยู�อย�างรุนแรง 
 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได8คะแนนการประเมินเป,นศูนย5 (0) แล8ว สถาบันก็จะได8คะแนนการ
ประเมินเป,นศูนย5 (0) ด8วยเช�นกัน หากเป,นไปตามเง่ือนไขท่ีกล�าวไว8ข8างต8น 
 การไม�เข8าข�ายท่ีทําให8ผลการประเมินได8คะแนนเป,นศูนย5 (0) ได8แก� 
  1. สถาบันมีการวิเคราะห5และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปIองกัน หรือมีแผนรองรับ  
เพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให8เกิดเรื่องร8ายแรงดังกล�าวไว8ล�วงหน8า และดําเนินการตามแผน 
  2. เป,นเหตุสุดวิสัย อยู�นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปIองกัน) ของ
สถาบัน 
  3. เหตุการณ5ร8ายแรงดังกล�าวมีความรุนแรงท่ีลดน8อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได8
กําหนดไว8ล�วงหน8า 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด8วยผู8บริหารระดับสูง และตัวแทน
ท่ีรับผิดชอบในแต�ละพันธกิจหลักของสถาบัน 

     1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช�น นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงาน หน8าท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให8มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย�างสมํ่าเสมอ 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 2      ปJจจัยท่ีก�อให8เกิดความเสี่ยงในประเด็นต�างๆ เช�น 

          - ความเสี่ยงด8านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานท่ี) 
          - ความเสี่ยงด8านยุทธศาสตร5 หรือกลยุทธ5ของสถาบัน 

          - ความเสี่ยงด8านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข8อบังคับ 

          - ความเสี่ยงด8านการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร                
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

          - ความเสี่ยงด8านบุคลากรและความเสี่ยง ด8านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย5และบุคลากร 
          - ความเสี่ยงจากเหตุการณ5ภายนอก 

          - ความเสี่ยงด8านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

     2.1 วิเคราะห5และระบุความเสี่ยงพร8อมปJจจัยท่ีก�อให8เกิด ความเสี่ยงท่ีส�งผลกระทบหรือ   
สร8างความเสียหาย หรือความล8มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปIาหมายในการบริหารการศึกษา 

     2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ5ในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและ
ส�งผลกระทบต�อสถาบันด8านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด8านชีวิต
บุคลากร และทรัพย5สินของสถาบันเป,นสําคัญ 

     2.3 ปJจจัยเสี่ยงหรือปJจจัยท่ีก�อให8เกิดความเสี่ยงอาจใช8กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเก่ียวข8องกับคน 
อาคารสถานท่ี อุปกรณ5 วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล8อมท้ังภายในและภายนอก เป,นต8น 

     2.4 จัดลําดับความสําคัญของปJจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ   
จากความเสี่ยง 

ข8อ 3      3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป,นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท8อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ตํ่า ได8 
     3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ5การประเมินความเสี่ยงท้ังในด8านของโอกาส และผลกระทบ 

     3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให8ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ5เสี่ยง
ในอดีต หรือความน�าจะเป,นท่ีจะเกิดเหตุการณ5ในอนาคต โดยคาดการณ5จากข8อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล8อมท่ีเก่ียวข8องกับการควบคุมปJจจัยเสี่ยงในปJจจุบัน 

     3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให8ประเมินจากความรุนแรง ถ8ามีเหตุการณ5เสี่ยง
ดังกล�าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ8ากระทบต�อความเชื่อม่ันต�อคุณภาพทางการศึกษา
ของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป,นต8น 

ข8อ 4      4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปIาหมาย โดยต8องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการท่ีจะสร8างความรู8 ความเข8าใจให8กับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก8ไขลด 
หรือปIองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอย�างเป,นรูปธรรม 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

     4.2 สร8างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช8เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต�ละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย 
(ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไม�ใช�ตัวเงิน เช�น ชื่อเสียง การฟIองร8องจากการไม�ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข8อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ8มค�าคุณค�า) 

ข8อ 5      5.1 มีการรายงานความก8าวหน8าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต�อสภาสถาบัน 

     5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ปJญหา อุปสรรค และแนวทาง การแก8ไข พร8อมข8อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ต�อสภาสถาบัน 

ข8อ 6      แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปEถัดไปควรพิจารณาระดับ ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู�หลังการจัดการ
ความเสี่ยง และข8อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเสี่ยงใหม�จากนโยบาย หรือ
สภาพแวดล8อมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในสถาบัน และจากหน�วยงานกํากับ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 7.5  : การปฏิบัติตามบทบาทหน;าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.12) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตังบ
งช้ี : สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป,นองค5กรหลักของสถานศึการะดับอุดมศึกษา 
ท่ีต8องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ5ของสถาบันอุดมศึกษา 
กําหนดระบบกลไก และกระบวนการท่ีเป,นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือให8เกิดการกํากับดูแลและ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให8เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย�างยั่งยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน8าท่ีของสภาสถาบันจะมุ�งเน8นการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
หน8าท่ีและบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตาม
มติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 ใช8ค�าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต�อไปนี้ 
  1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ8วนตามภาระหน8าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร5 ทิศทาง กํากับนโยบาย ข8อบังคับ ระเบียบ  

 3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข8อบังคับของต8นสังกัด และหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง 
 4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู8บริหารสถานศึกษา 
 5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช8หลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประเด็น 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา :  
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีกําหนดในเกณฑ5การให8คะแนน 
 
หมายเหตุ  เป,นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม�ต8องประเมิน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 7.6   : การปฏิบัติตามบทบาทหน;าท่ีของผู;บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : การประเมินผลตามหน8าท่ีและบทบาทของผู8บริหารในการบริหาร และ 
การจัดการให8บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ5และแผนปฏิบัติงานประจําปEของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา    
จะมุ�งเน8นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําปE ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู8บริหาร 
 
เกณฑ�การประเมิน   :  
  ใช8ค�าคะแนนการประเมินผลผู8บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต�งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา :  

 1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   
ตามหน8าท่ีและบทบาทของผู8บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงให8เห็นว�าผู8บริหาร
สถานศึกษาได8กําหนดให8มีกระบวนการท่ีเป,นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให8เกิดการควบคุมและตรวจสอบ      
การดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให8เห็นว�าผู8บริหารสถาบัน มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เช�น ระบบในด8านนโยบายและแผน ด8านการบริหารงานบุคล ด8านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเป,นมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให8เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ท่ีกําหนดให8มีระบบ             
การประเมินผู8บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต�งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห5มติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของ
ผู8บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
หมายเหตุ  
 1. ระดับสถาบัน ผู8บริหาร หมายถึง อธิการบดี  
 2. ระดับคณะ ผู8บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู8บริหารของหน�วยงานท่ีเทียบเท�าคณะท่ีมี            
การจัดการเรียนการสอน 
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องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเป,นสิ่งท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม�ว�าแหล�งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได8มาจากงบประมาณแผ�นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได8ของ
สถาบัน เช�น ค�าหน�วยกิต ค�าธรรมเนียม ค�าบํารุงการศึกษาต�างๆ ของนักศึกษา รายได8จากงานวิจัย บริการทาง
วิชาการ ค�าเช�าทรัพย5สิน ฯลฯ ผู8บริหารสถาบันจะต8องมีแผนการใช8เงินท่ีสะท8อนความต8องการใช8เงินเพ่ือการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5และแผนปฏิบัติงานประจําปEของสถาบันได8อย�างมีประสิทธิภาพ ทําความเข8าใจ   
กับการวิเคราะห5ทางการเงิน เช�น ค�าใช8จ�ายท้ังหมดต�อจํานวนนักศึกษา ทรัพย5สินถาวรต�อจํานวนนักศึกษา 
ค�าใช8จ�ายท่ีสถาบันใช8สําหรับการผลิตบัณฑิตต�อหัว จําแนกตามกลุ�มสาขา รายได8ท้ังหมดของสถาบันหลังจาก
หักงบ (ค�าใช8จ�าย) ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย5 ความรวดเร็วในการเบิกจ�าย ร8อยละ
ของงบประมาณท่ีประหยัดได8หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอย�างครบถ8วน สิ่งเหล�านี้จะเป,นการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด8านการเงินของสถาบันท่ีเน8นถึงความโปร�งใส ความถูกต8อง ใช8เม็ดเงินอย�าง
คุ8มค�า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน5สูงสุด 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง 
 1. แผนพัฒนาด8านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติงานประจําปEของสถาบัน 
 3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2551 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
 5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
 6. รายงานงบประมาณแผ�นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได8 
 
ตัวบ
งช้ี จํานวน 1 ตัวบ
งช้ี คือ 
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 8.1    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาจะต8องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย�าง         
มีประสิทธิภาพ จะต8องมีแผนกลยุทธ5ทางด8านการเงินซ่ึงเป,นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล�งเงินทุนต�างๆ ท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ5ของสถาบันให8สามารถดําเนินการได8 มีการวิเคราะห5รายได8 ค�าใช8จ�ายของการดําเนินงาน 
ท้ังจากงบประมาณแผ�นดินและเงินรายได8อ่ืนๆ ท่ีสถาบันได8รับ มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย�างเป,นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช8เงินอย�างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต8องแสดงรายละเอียดการใช8จ�ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให8สามารถวิเคราะห5สถานะ    
ทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได8 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีแผนกลยุทธ5ทางการเงินท่ีสอดคล8องกับแผนกลยุทธ5ของสถาบัน 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด8านการเงิน หลักเกณฑ5การจัดสรร และการวางแผนการใช8เงิน
อย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได8 
 3. มีงบประมาณประจําปEท่ีสอดคล8องกับแผนปฏิบัติการในแต�ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป,นระบบ และรายงานต�อสภาสถาบันอย�างน8อยปEละ      
2 ครั้ง 
 5. มีการนําข8อมูลทางการเงินไปใช8ในการวิเคราะห5ค�าใช8จ�าย และวิเคราะห5สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบันอย�างต�อเนื่อง 
 6. มีหน�วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน8าท่ีตรวจ ติดตามการใช8เงินให8เป,นไป       
ตามระเบียบและกฎเกณฑ5ท่ีสถาบันกําหนด 
 7. ผู8บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช8เงินให8เป,นไปตามเปIาหมาย และนําข8อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช8ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธ5ทางการเงิน เป,นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช8ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ5ของสถาบันให8สามารถดําเนินการได8 แผนกลยุทธ5ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ5ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต8องการทรัพยากรท่ีต8องจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ5แต�ละกลยุทธ5และประเมินมูลค�าของทรัพยากรออกมาเป,นเงินทุนท่ีต8องการใช8 ซ่ึงจะ
เป,นความต8องการเงินทุนในระยะยาวเท�ากับเวลาท่ีสถาบันใช8ในการดําเนินการให8กลยุทธ5นั้นบังเกิดผล 
จากนั้นจึงจะกําหนดให8เห็นอย�างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต8องการใช8ว�าสามารถจัดหาได8จากแหล�งเงินทุน
ใด เช�น รายได8ค�าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ�นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน�วยงาน เงินบริจาคจากหน�วยงานภายนอกหรือศิษย5เก�า หรือสถาบันจะต8องมีการระดมทุนด8วยวิธีการ
อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช�น การแปลงทรัพย5สินทางปJญญาเป,นมูลค�า รวมท้ังมีการวิเคราะห5ต8นทุนของการ
ดําเนินงานด8วย เช�น ต8นทุนต�อหน�วยในการผลิตบัณฑิตในแต�ละหลักสูตร ระยะเวลาของแผนกลยุทธ5ทาง
การเงินจะเท�ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ5ของสถาบัน 
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เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 แผนกลยุทธ5ทางการเงินเป,นแผนท่ีแสดงให8เห็นถึงแหล�งท่ีมา และแหล�งใช8ไปของเงิน     
ท่ีต8องใช8ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5 
     1.2 สถาบันควรต้ังคณะกรรมการทําหน8าท่ีดําเนินการวิเคราะห5ทรัพยากรท่ีต8องใช8ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ5ของสถาบัน และทําการประเมินมูลค�าของทรัพยากรท่ีต8องใช8 ซ่ึงจะ
เป,นงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหล�งท่ีมาของงบประมาณดังกล�าว      
ซ่ึงอาจจะเป,นงบประมาณแผ�นดิน เงินรายได8สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต8องจัดให8มี    
การระดมทุนจากแหล�งทุนต�างๆ ก�อนท่ีจะนําข8อมูลเหล�านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปE     
ตามแหล�งงบประมาณนั้นๆ 

ข8อ 2      2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล�งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของค�าใช8จ�ายหรือเงินทุน และ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด8านให8เป,นไปตามเปIาหมาย 

     2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดล�วงหน8า และได8รับการ
ยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ5ในการจัดสรรทรัพยากรอยู�แล8วควรได8มี  
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ5ให8สอดคล8องกับสถานการณ5ในปJจจุบัน 

     2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย�างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด8านให8เป,นไปตามเปIาหมาย และมีแผนใช8เงินอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําให8
รายได8รายจ�าย เป,นไปอย�างเหมาะสม 

ข8อ 3      สถาบันการศึกษาแต�ละแห�งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปE       
ท่ีแตกต�างกันได8 แต�อย�างไรก็ตามหลังจากได8มีการจัดทํางบประมาณประจําปEเสร็จแล8วก�อนท่ีจะ
นํางบประมาณประจําปEเสนอสภาสถาบันควรได8มีการวิเคราะห5การใช8ไปของเงินตามงบประมาณ
ในด8านต�างๆ ดังนี้ 
          - งบประมาณประจําปEสอดคล8องกับแผนปฏิบัติการประจําปEท่ีกําหนดไว8ในแต�ละปE     
มากน8อยเพียงใด 

          - เม่ือวิเคราะห5ตามพันธกิจของสถาบันแล8ว งบประมาณประจําปEในแต�ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน8อยเพียงใด 

          - เม่ือวิเคราะห5ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล8ว งบประมาณประจําปEสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน8อยเพียงใด 

 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

137

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 4      มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอย�างน8อยประกอบไปด8วยงบรายรับ ค�าใช8จ�าย และงบดุล
อย�างเป,นระบบ อย�างน8อยทุก 6 เดือน ปEละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได8รู8 ถึงสถานะของเงินรายได8          
หักค�าใช8จ�ายแล8วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใช8ในกิจกรรมของสถาบันในช�วง
ถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู8บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

ข8อ 5      5.1 จัดทํารายงานการใช8เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู8บริหาร เป,นรายงาน 
ท่ีแจ8งให8ผู8บริหารได8ทราบว�า ได8ใช8เงินตามแผนหรือไม� และได8ใช8เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ5    
จากการทํางานอย�างไรบ8าง มีงบประมาณเหลือจ�ายในแต�ละแผนเท�าไร 

     5.2 มีการจัดทําค�าใช8จ�ายต�อหัวของนักศึกษา 

     5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 

     5.4 มีการวิเคราะห5เพ่ือพยากรณ5รายรับและรายจ�ายในอนาคต 
ข8อ 6      6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไม�ได8มีสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินเป,นผู8ตรวจสอบภายนอกอยู�แล8ว 

ควรจัดให8มีผู8ตรวจสอบภายนอกเข8าตรวจสอบเป,นประจําทุกปE สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐ   
ท่ีมีสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินเป,นผู8ตรวจสอบภายนอกอยู�แล8วนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน
ไม�ได8เข8าตรวจสอบเป,นประจําทุกปEควรจัดให8มีผู8ตรวจสอบภายนอกเข8าตรวจสอบเป,นประจําทุกปE 
     6.2 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมท้ังผู8ตรวจสอบ
ภายในอย�างเป,นทางการ 

ข8อ 7      7.1 ผู8บริหารสามารถใช8ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช�วยในการติดตาม
การใช8เงิน จัดทํารายงานต�าง ๆ ท่ีเป,นสิ่งจําเป,นท่ีผู8บริหารจะต8องทราบ และนําข8อมูลมาวิเคราะห5
สถานะทางการเงินของหน�วยงาน 

     7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนท่ีกําหนด 
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องค�ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป,นปJจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ     
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต8องครอบคลุมท้ังปJจจัยนําเข8า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ5 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะต8องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย�างต�อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู8 เพ่ือให8เกิดนวัตกรรมด8านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีเป,นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข;อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปE ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 3. กฎกระทรวงว�าด8วยระบบ หลักเกณฑ5 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. เกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค5การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ
งช้ี จํานวน 2 ตัวบ
งช้ี คือ 
 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต8นสังกัด (สมศ.15) 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 9.1    :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ
งช้ี  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป,นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีกําหนดไว8ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึง
สถาบันต8องสร8างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน     
ให8เป,นไปตามนโยบาย เปIาประสงค5 และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหน�วยงาน      
ต8นสังกัด ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ัง
การรายงานผลการประกันคุณภาพต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง และเปNดเผยต�อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเป,นแบบอย�างท่ีดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป,นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต8อง
ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง โดยมีการสร8างจิตสํานึกให8เห็นว�าเป,นความรับผิดชอบร�วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเป,นหลักประกันแก�สาธารณชนให8ม่ันใจได8ว�าสถาบันสามารถสร8างผลผลิต         
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ�มาตรฐาน   : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล8องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต�ระดับภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให8ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู8บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 3. มีการกําหนดตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ5ของสถาบัน 
 4. มีการดําเนินงานด8านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ8วน ประกอบด8วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปEท่ีเป,นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต�อสภาสถาบัน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป,นรายงานท่ี 
มีข8อมูลครบถ8วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส�งผลให8มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ5ทุกตัวบ�งชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให8ข8อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค5ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส�วนร�วมของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู8ใช8
บัณฑิต และผู8ใช8บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู8ด8านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว�างสถาบัน และมี
กิจกรรมร�วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด8านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน�วยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร�ให8หน�วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช8ประโยชน5 
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เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข8อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข8อ 

 
ตัวอย
างแนวทางปฏิบัติเพ่ือให;เป@นไปตามเกณฑ�มาตรฐานด;านกระบวนการ  

เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 1      1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป,นระบบประกันคุณภาพท่ีใช8กันแพร�หลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป,นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

     1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช8ต8องเป,นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา      
ท่ีดําเนินการเป,นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน
และการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให8การดําเนินภารกิจบรรลุเปIาประสงค5และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

     1.3 มีการกําหนดผู8รับผิดชอบและประสานงานด8านการประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันให8มี  
การประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึง
ระดับผู8ปฏิบัติแต�ละบุคคล 

ข8อ 2      2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู8บริหารสูงสุดของสถาบัน ต8องให8ความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส�วนร�วมจากทุกภาคี  
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

     2.2 มีหน�วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ พร8อมท้ัง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ�งชี้ และเกณฑ5การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

     2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต�ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือให8ได8คุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

     2.4 มีคู�มือคุณภาพในแต�ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานให8 สู�การปฏิบัติท่ีเป,นรูปธรรม 

     2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ8นให8เกิดการพัฒนาคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่อง 

ข8อ 3      3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ�งชี้ ท่ีใช8เป,นกรอบในการดําเนินงาน      
ของสถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ5ของตนเอง แต�ท้ังนี้ต8องไม�ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ5อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง 

     3.2 ตัวบ�งชี้ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณ5ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5ครบถ8วน
ท้ังปJจจัยนําเข8า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ5 
     3.3 เกณฑ5หรือแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีใช8กํากับแต�ละตัวบ�งชี้  ต8องสามารถวัดระดับคุณภาพ       
ตามเปIาหมายของตัวบ�งชี้นั้นๆ และเป,นเกณฑ5ท่ีนําไปสู�การปรับปรุงพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

ข8อ 4     4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณ5ครบถ8วน โดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

     4.2 มีการนําวงจร PDCA เข8ามาใช8ในการดําเนินงานด8านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

     4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปEท่ีเป,นรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีข8อมูลครบถ8วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา 
พร8อมท้ังเสนอมาตรการและแผนเร�งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต�ละปE โดยส�ง
รายงานให8ต8นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง และเปNดเผยต�อสาธารณชน 

ข8อ 5      สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให8ผู8รับผิดชอบตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ5นําผลจาก   
การประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต�ละปEไปวิเคราะห5 และดําเนินการ 
หรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน�วยงานท่ีเก่ียวข8องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในส�วนท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือร�วมรับผิดชอบ โดยมีเปIาหมายให8ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้
ของแผนกลยุทธ5ของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปEก�อนหน8าทุกตัวบ�งชี้ 

ข8อ 6      สถาบันควรจัดให8มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอข8อมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีถูกต8อง เป,นปJจจุบันครบท้ัง 9 องค5ประกอบคุณภาพ และสามารถใช8ร�วมกัน
ได8ท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป,นระบบท่ีสามารถเชื่อมต�อกับ
หน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข8องกับการประกันคุณภาพ เช�น สกอ. สมศ. กพร. เป,นต8น 

ข8อ 7      สถาบันควรส�งเสริมให8นักศึกษา คณาจารย5 และบุคลากรของสถาบันเข8ามามีส�วนร�วม        
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปNดโอกาสให8ผู8มีส�วนได8ส�วนเสีย โดยเฉพาะผู8ใช8
บัณฑิตและผู8รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช�น ผู8รับบริการด8านการวิจัย หรือชุมชน
ผู8รับบริการทางวิชาการของสถาบันได8เข8ามีมาส�วนร�วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ
ของการร�วมเป,นกรรมการ การร�วมกําหนดตัวบ�งชี้และเปIาหมาย การให8ข8อมูลปIอนกลับ หรือการ
ให8ความร�วมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ด8านการประกันคุณภาพ เป,นต8น 

ข8อ 8      8.1 มีการสร8างเครือข�ายการประกันคุณภาพระหว�างสถาบัน ท้ังในส�วนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในส�วนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาและอ่ืนๆ 

     8.2 มีการทํางานด8านการประกันคุณภาพร�วมกันในเครือข�าย มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
และมีพัฒนาการด8านต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู8ภายในเครือข�าย 

     8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร8างเครือข�าย เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาการทํางานร�วมกัน
อย�างต�อเนื่อง 

ข8อ 9      9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีในแต�ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด8าน  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

     9.2 มีการเผยแพร�แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเป,นวิธีปฏิบัติ ท่ีดีให8 กับ
สาธารณชน และให8หน�วยงานอ่ืนไปใช8ประโยชน5 
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เกณฑ�
มาตรฐาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

     9.3 มีการวิจัยสถาบันด8านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด8าน      
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  9.2   : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต;นสังกัด (สมศ.15) 
ชนิดของตัวบ
งช้ี   : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : ตามกฎกระทรวงว�าด8วยระบบ หลักเกณฑ5 และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว8ว�า “...ให�หน�วยงานต�นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให�มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย�างน�อยหนึ่งครั้งในทุกสามป. และแจ�งผลให�สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมท้ังเป3ดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน...” ท้ังนี้ สถานศึกษา         
จะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบ�งชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือต8นสังกัดกําหนด โดยจะเป,นตัวบ�งชี้ท่ีเน8นด8านปJจจัยนําเข8าและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต8นสังกัดนี้ จะเป,นคะแนนท่ีสามารถสะท8อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ   
การดําเนินงานด8านต�างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได8 ดังนั้น ในการประเมินตัวบ�งชี้นี้ จะใช8ค�าเฉลี่ย
คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต8นสังกัด โดยไม�ต8องทําการประเมินใหม� 
 
วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต8นสังกัด 
จํานวนปE 

 
เกณฑ�การให;คะแนน 
  ใช8ค�าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต8นสังกัด 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต8นสังกัด 
 
หมายเหตุ 

 กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม�ครบ    
ทุกตัวท่ีกําหนดในระดับสถาบัน ให8ใช8คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ�งชี้นั้นมาใช8แทน  
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 3.2.2 องค�ประกอบคุณภาพ ตัวบ
งช้ี และเกณฑ�การประเมิน ระดับสาขาวิชา 
 
องค�ประกอบคุณภาพด;านการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ
งช้ีท่ี  1    : ร;อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาท่ีบรรลุเปMาหมายตาม               

ตัวบ
งช้ีของโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปAของคณะ 
ชนิดตัวบ
งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEงบประมาณ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :   

-  สาขาวิชาควรมีการดําเนินการท่ีตอบสนองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ และบรรลุ
เปIาหมายตามตัวบ�งชี้ของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 -  โครงการท่ีนํามานับได8ต8องดําเนินการบรรลุตามเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้ของโครงการ 
 -  ตัวบ�งชี้ของโครงการของสาขาวิชา จําเป,นต8องมีท้ังตัวบ�งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพ 
 -  หากมีโครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติการประจําปEของคณะท่ีดําเนินการไม�แล8วเสร็จ 
จะคิดค�าคะแนนสําหรับตัวบ�งชี้นี้เป,นศูนย5 
 
วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนโครงการท่ีบรรลุเปIาหมายตามตัวบ�งชี้ของโครงการ 
X   100 

จํานวนโครงการท้ังหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล8วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม�น8อยกว�าร8อยละ 60 ของโครงการท้ังหมด 

2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล8วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม�น8อยกว�าร8อยละ 70 ของโครงการท้ังหมด 

3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล8วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม�น8อยกว�าร8อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล8วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม�น8อยกว�าร8อยละ 90 ของโครงการท้ังหมด 

5. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล8วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม�น8อยกว�าร8อยละ 100 ของโครงการท้ังหมด 
 
เกณฑ�การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ข8อ 1  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 2  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 3  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 4  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 5  
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หลักฐานท่ีควรมี   
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ 
2. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

 3. หนังสือขออนุมัติโครงการ 
 

ตัวอย
างการคํานวณ  
1. สาขาวิชามีโครงการท้ังหมดในแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ จํานวน 15 โครงการ 
2. สาขาวิชามีการดําเนินงานทุกโครงการ แต�มีโครงการท่ีได8ดําเนินการบรรลุตามเปIาหมายทุกตัวบ�งชี้

ของโครงการ จํานวน 13 โครงการ 
ดังนั้นสาขาวิชามีร8อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาท่ีบรรลุเปIาหมายตามตัวบ�งชี้ของ 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ คือ 
 

 
 

  
เม่ือเทียบกับเกณฑ5มาตรฐาน สาขาวิชามีผลการดําเนินการในเกณฑ5ข8อ 3 ได8 3 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 
X  100 =  86.67 

 15 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  2  : สารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร
ข;อมูลข
าวสาร 
ชนิดตัวบ
งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :  

สาขาวิชาควรมีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร�ข8อมูลข�าวสารอย�างครบถ8วนทุก 5 พันธกิจ 
ได8แก� ด8านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
เพ่ือนํามาเป,นข8อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเผยแพร�สู�สาธารณะชน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหน8าท่ีในการรวบรวมข8อมูลเข8ามาทําการประมวลผล รวมท้ัง 
การวิเคราะห5เพ่ือจัดทําเป,นสารสนเทศในรูปแบบต�างๆ และนําส�งไปยังผู8ท่ีมีสิทธิได8รับสารสนเทศ เพ่ือใช8ใน 
การปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร5รวมท้ังอุปกรณ5ต�างๆ เป,นเครื่องมือสนับสนุน
การทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค5การมีหลายประเภทในแต�ละประเภทมีได8หลายระบบ 
ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค5เฉพาะด8านในการทํางานท่ีแตกต�างกันออกไป 

 

เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 
1. มีเว็บไซต5ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด8านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็บไซต5ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด8านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
3. มีเว็บไซต5ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด8านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
4. มีเว็บไซต5ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด8านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็บไซต5ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด8านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข8อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข8อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข8อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข8อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข8อ 5  

 
หมายเหตุ  

1. ข8อมูลการเรียนการสอนท่ีควรมี เช�น ข8อมูลอาจารย5 ข8อมูลนักศึกษาทุกชั้นปEของสาขาวิชา ข8อมูล
หลักสูตร ข8อมูลศิษย5เก�า มคอ. 3 ของอาจารย5ในสาขาวิชารายชื่อนักศึกษาท่ีได8รับการประกาศเกียติคุณยกย�อง 

2. ข8อมูลวิจัยท่ีควรมี เช�น งานวิจัย ชื่อผู8วิจัย จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ การตีพิมพ5เผยแพร� การ
นําไปใช8ประโยชน5  

3. ข8อมูลบริการวิชาการท่ีควรมี เช�น กิจกรรมโครงการ การบูรณาการ  
4. ข8อมูลการบริหารจัดการท่ีควรมี เช�น งบประมาณของสาขาวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ

สาขาวิชา  
5. ข8อมูลการประกันคุณภาพท่ีควรมี เช�น รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา โปรแกรม E–SAR  
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ตัวบ
งช้ีท่ี  3  : ร;อยละการเบิกจ
ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปAของคณะ 

ชนิดตัวบ
งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEงบประมาณ 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :   

สาขาวิชาควรเบิกจ�ายงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ ให8สอดคล8องกับเปIาหมายของคณะ และ
มหาวิทยาลัย  

 

เกณฑ�การประเมิน  :  โดยการแปลงร8อยละการเบิกจ�ายเป,นคะแนนระหว�าง 0 – 5  
       ร8อยละการเบิกจ�ายท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับร8อยละ 95   

 
สูตรการคํานวณ    
 

1. ร8อยละการเบิกจ�าย     =       
 
 

2. การคิดคะแนน นําร8อยละท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร8อยละ 95) 
 
        คะแนนท่ีได8       = 

  

หลักฐานท่ีควรมี   
รายงานการเบิกจ�ายงบประมาณ 

ตัวอย
างการคํานวณ 
-  สาขาวิชามีงบประมาณท่ีได8รับการจัดสรร จํานวน 78,500  บาท 
-  สาขาวิชามีงบประมาณท่ีเบิกจ�าย  จํานวน  59,500  บาท 

 
1. ร8อยละการเบิกจ�าย     =  ร8อยละ 75.80     

 
 
2. การคิดคะแนน นําร8อยละท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร8อยละ 95) 
 
        คะแนนท่ีได8  = 

 
 
 
 
 
 

 งบประมาณท่ีเบิกจ�าย   
X 100 

 งบประมาณท่ีได8รับจัดสรร 

 ร8อยละการเบิกจ�าย   
X 5 

 95 

 59,500 
X 100 

 78,500 

 75.80 
X 5 = 3.99 คะแนน 

 95 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

148

 
ตัวบ
งช้ีท่ี  4  : ระดับความสําเร็จของการส
งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ
งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :   

ตามกฎกระทรวงว�าด8วยระบบหลักเกณฑ5และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว8ว�า 
“...ให8หน�วยงานต8นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให8มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 
อย�างน8อย 1 ครั้งในทุก 3 ปE และแจ8งผลให8สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปNดผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได8กําหนดให8สาขาวิชามีการรายงานข8อมูลตาม   
ตัวบ�งชี้ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามปEการศึกษารอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซ่ึงผลการประเมิน
การประกันคุณภาพของสาขาวิชานี้จะเป,นคะแนนท่ีสะท8อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ     
การดําเนินงานด8านต�างๆ ของสาขาได8 

ดังนั้นการประเมินตัวบ�งชี้นี้ จะพิจารณาจากการรายงานข8อมูลของสาขาวิชาอย�างครบถ8วนตาม
รูปแบบ และระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 

1. มีการรายงานข8อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ�งชี้ของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข8อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ�งชี้อย�างครบถ8วน และตามกําหนด  

ในรอบ 3 เดือน  
3. มีการรายงานข8อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ�งชี้อย�างครบถ8วน และตามกําหนด   

ในรอบ 3 และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข8อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ�งชี้อย�างครบถ8วน และตามกําหนด  

ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข8อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ�งชี้อย�างครบถ8วน และตามกําหนด
ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ข8อ 1  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 2 
มีการดําเนินการ 

ข8อ 3  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 4  
มีการดําเนินการ 

ข8อ 5  
 

หลักฐานท่ีควรมี   
รายงานข8อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาตามรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ  

12 เดือน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  5  : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ชนิดตัวบ
งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :   

ตามกฎกระทรวงว�าด8วยระบบหลักเกณฑ5และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว8ว�า 
“...ให8หน�วยงานต8นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให8มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 
อย�างน8อย 1 ครั้งในทุก 3 ปE และแจ8งผลให8สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปNดผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได8กําหนดตัวบ�งชี้ท่ีเน8นด8านการปJจจัยนําเข8า   
และกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพของคณะนี้ จะเป,นคะแนนท่ีสะท8อนถึงการมีส�วนร�วม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด8านต�างๆ ของสาขาวิชาได8 ดังนั้นในการประเมิน  
ตัวบ�งชี้นี้จะใช8ค�าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในของระดับคณะ  
 
เกณฑ�การประเมิน   

ใช8ค�าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

หลักฐานท่ีควรมี   
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 
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องค�ประกอบคุณภาพด;านคุณภาพบัณฑิต 
 
ตัวบ
งช้ีท่ี 6  : การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ
งช้ี    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษามีหน8าท่ีพัฒนาหลักสูตรให8สอดคล8องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน5 พันธกิจและ
ความพร8อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล8องกับความต8องการทางด8านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอย�างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ5และตัวบ�งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอย�างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให8ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย5ประจําหลักสูตร หมายถึง รายชื่ออาจารย5ท่ีปรากฏอยู�ในเล�มหลักสูตร หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
แต�งต้ัง 

 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต�งต้ังอาจารย5ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑ5มาตรฐานหลักสูตร
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

 
3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย5ประจําหลักสูตรก�อนเปNดและหลังปNดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว8ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร 

ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ จะต8องควบคุม กํากับให8การดําเนินงาน  
ตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดไว8ในเอกสารหลักสูตร ผ�านเกณฑ55การประเมิน 5 ข8อแรก และอย�างน8อยร8อยละ 80 ของ
ตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดในแต�ละปE ทุกหลักสูตร) 

5. นําผลประเมินในข8อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ จะต8องควบคุม กํากับให8การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนด
ไว8ในหลักสูตร ผ�านเกณฑ5การประเมินครบทุกตัวบ�งชี้และทุกหลักสูตร) 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ  
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หลักฐานท่ีควรมี   
1. รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (ฟอร5มของมหาวิทยาลัย) พร8อมเอกสารประกอบ  
2. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย5ประจําหลักสูตร 
3. แบบรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
4. รายงานการประชุมของอาจารย5ประจําหลักสูตร 
5. เอกสารหลักสูตร เอกสารข้ันตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
6. เอกสาร สมอ.02 สมอ.07 และเอกสาร มคอ.7 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  7  : การพัฒนาคณาจารย� 
ชนิดตัวบ
งช้ี    :   ปNจจัยนําเข;า 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  

 คุณภาพของคณาจารย5เป,นปJจจัยสําคัญท่ีส�งผลต�อคุณภาพของผู8 เรียน รวมท้ังพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย5 เพ่ือให8อาจารย5ติดตาม
ความก8าวหน8าทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง อันจะทําให8สถาบันสามารถแข�งขันได8ในระดับสากล คุณภาพอาจารย5
พิจารณาจากคุณวุฒิ และตําแหน�งทางวิชาการ 

 อาจารย5ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข8าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ8างกับมหาวิทยาลัย 
ท้ังปEการศึกษา ซ่ึงมีหน8าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 การนับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา ให8นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9 - 12 เดือน    คิดเป,น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึง 9 เดือน  คิดเป,น   0.5  คน 
   น8อยกว�า 6 เดือน   ไม�สามารถนํามานับได8 
 
เกณฑ�การพิจารณา 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน
งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย5 0 2  5  
ผู8ช�วยศาสตราจารย5 1 3  6  
รองศาสตราจารย5 3 5 8  

ศาสตราจารย5 6 8 10 
 
วิธีการคํานวณ  
 

ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย5 คํานวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ�วงน้ําหนักของอาจารย5ประจํา  
จํานวนอาจารย5ประจําท้ังหมด 

 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารย5ประจําท้ังหมดในแต�ละปEการศึกษา 
 2. นับอาจารย5ท่ีปฏิบัติงานจริง และท่ีลาศึกษาต�อ โดยมีฐานข8อมูลท่ีระบุรายละเอียดแสดง           
วุฒิการศึกษา และตําแหน�งวิชาการ 
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หมายเหตุ  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
- คุณวุฒิคณาจารย5กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให8รับรองการเทียบเท�าตามหลักเกณฑ5ของ สกอ. 

และกรณีสายวิชาชีพให8เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ5 ก.พ. 
 

เกณฑ�การประเมิน 
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดให8ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย5เป,น 6 เท�ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวอย
างการคํานวณ 
 สาขาวิชามีจํานวนอาจารย5ประจําสาขาวิชา จํานวน 11 คน ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน
งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จํานวน
(คน) 

ค�า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค
า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค�า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค
า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค�า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค
า

นํ้าหนัก 

อาจารย5 3 0 0 2 2 4 1 5 5 
ผู8ช�วยศาสตราจารย5 - 1 - 1 3 3 1 6 6 
รองศาสตราจารย5 1 3 3 2 5 10 - 8 - 
ศาสตราจารย5 - 6 - - 8 - - 10 - 

รวม 4 - 3 5 - 17 2  11 
รวมผลถ
วงน้ําหนัก 31 

 
ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย5 คํานวณดังนี้ 
 
 
 
 
การคิดคะแนน 

ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดให8ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย5เป,น 6 เท�ากับ 5 คะแนน  
 

 2.82 
x 5  =  2.35  คะแนน 

 6 
 
 
 
 
 
 
 

 31 
=  2.82 

11 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  8   : การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ
งช้ี    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต8องเป,นไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ.2542 แก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัด     
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ�น โดยการมีส�วนร�วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู8ท่ีคํานึงถึงความแตกต�างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซ่ึงเป,นเรื่องท่ีสําคัญมากต�อความสนใจใฝiรู8 
และต�อศักยภาพในการแสวงหาความรู8ของนักศึกษา เช�น การเปNดโอกาสให8นักศึกษา ได8ค8นคว8าวิจัยโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจัยส�วนบุคคล การจัดให8มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห8องปฏิบัติการ รวมท้ังมีการ            
ฝ�กประสบการณ5ภาคสนามอย�างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข�ายคอมพิวเตอร5 (Internet) และมีห8องสมุดและระบบสืบค8นข8อมูลอิเล็กทรอนิกส5ท่ีเพียงพอ
สําหรับการศึกษาหาความรู8เพ่ิมเติมได8ด8วยตนเอง 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต8ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน   
การสอนท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ5ภาคสนาม (ถ8ามี) ก�อนการ
เปNดสอนในแต�ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ใช8ข8อมูล
การส�งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

3. มีรายวิชาท่ีส�งเสริมทักษะการเรียนรู8ด8วยตนเอง และการให8ผู8เรียนได8เรียนรู8จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห8องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู8 โดยผู8มีประสบการณ5ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน�วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข8ามามีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู8 ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู 8        
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ55การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู8
ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข8อ  
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หลักฐานท่ีควรมี   
1. คู�มือ/ประกาศ เก่ียวกับการประกันคุณภาพท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญ 
2. มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7 (ใช8ข8อมูลการส�งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 
3. รายงานการประเมินผู8สอนท่ีสะท8อนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8เรียนเป,นสําคัญ  
4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ5ภาคสนาม (มคอ.4) และ

จัดทํารายงานเสนอต�อผู8บริหาร ในแต�ละภาคการศึกษา หรือสรุปโครงการฝ�กประสบการณ5วิชาชีพ  
5. หนังสือเชิญวิทยากรและแบบตอบรับ แบบประเมินวิทยากร หรือสรุปผลโครงการ  
6. รายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือรายงานการจัดการความรู8 (KM) เก่ียวกับการเรียนการสอน 

หรือรายงานการจัดการความรู8 (KM) เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  9    :  การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :    
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงค5ซ่ึงผู8สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พึงมี ประกอบด8วย 2 ส�วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติของแต�ละหลักสูตร 
และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต8องการของผู8ใช8บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 
มี 5 ด8าน ได8แก� ด8านคุณธรรม จริยธรรม ด8านความรู8 ด8านทักษะทางปJญญา ด8านทักษะความสัมพันธ5ระหว�าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด8านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส�วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต อาจมีความแตกต�างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผู8ใช8 และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เช�น การบริหารจัดการ การเป,นผู8ใฝiรู8ใฝiเรียน การก8าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต5
ความรู8กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู8สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู8สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  
ท่ีเน8นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด8านความเป,นนักวิชาการ การเป,นผู8นําทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด8านการคิดเชิงวิพากษ5 และการนําเสนอผลงาน 
 

เกณฑ�มาตรฐาน  :  ข;อ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต 

2. มีการนําผลจากข8อ 1 มาใช8ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนําผลจากข8อ 1 มาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร8างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ของหลักสูตร 
4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส�งเสริมให8นักศึกษาเข8าร�วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว�างสาขาวิชา หรือท่ีประชุมระหว�างคณะ หรือท่ีประชุมระหว�างสถาบัน 
หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมให8แก�นักศึกษา หรือส�งนักศึกษา
เข8าร�วมกิจกรรม 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ  
 

หลักฐานท่ีควรมี   
1. ผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 
2. รายงานการประชุม หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5มาใช8ในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน หรือรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
3. หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 มาใช8เป,นแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร8างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ของหลักสูตร 
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4. โครงการเข8าร�วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว�าง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. รายงานผลโครงการเข8าร�วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน          
ท่ีประชุมระหว�างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือหลักฐานเชิงประจักษ5อ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง
การเข8าร�วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

6. โครงการท่ีเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมให8แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
7. รายงานผลโครงการเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรม 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  10 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร;างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให;กับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ
งช้ี :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :    
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป,นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5และเป,นปJจจัยสําคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณ5ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผู8ใช8บัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของ
การส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดให8กับนักศึกษา 
  

เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 
 1. สาขาวิชามีการถ�ายทอดหรือเผยแพร�พฤติกรรมด8านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมหาวิทยาลัยและคณะ    
ต8องการส�งเสริมให8แก�นักศึกษา ไปยังคณาจารย5 นักศึกษา และผู8เก่ียวข8องอย�างท่ัวถึง 
 2. สาขาวิชามีโครงการหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีส�งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด8านคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสอดคล8องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีระบุตัวบ�งชี้และเปIาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ�งชี้และ   
เปIาหมายท่ีกําหนดในข8อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข8อ 3 บรรลุเปIาหมาย อย�างน8อยร8อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได8รับการยกย�องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด8าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค5กรระดับชาติ 

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ  
 

หมายเหตุ  
 1. การยกย�องชมเชยประกาศเกียรติคุณด8านคุณธรรมจริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ต8องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย�างน8อยร8อยละ 50 และมีผู8เข8าร�วมการแข�งขัน หรือ เข8าร�วมการ
คัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต� 3 สถาบันข้ึนไป) 
 2. หน�วยงานหรือองค5กรระดับชาติ หมายถึง หน�วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท�าข้ึนไป 
(เช�น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค5การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย5 
หรือองค5กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช�น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค8า สภาวิชาชีพ) 
 3. หากสาขาวิชามีการกําหนดพฤติกรรมด8านคุณธรรมจริยธรรมไว8หลายประเด็น ต8องดําเนินการ
ส�งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดังกล�าวให8ครบทุกประเด็น 
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หลักฐานท่ีควรมี   
1. หลักฐานการถ�ายทอดหรือเผยแพร�พฤติกรรมด8านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมหาวิทยาลัยและคณะ       

ต8องการส�งเสริมให8แก�นักศึกษา ไปยังคณาจารย5 นักศึกษา และผู8เก่ียวข8องอย�างท่ัวถึง 
2. โครงการท่ีเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมให8แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
3. รายงานผลโครงการท่ีเสริมสร8างคุณธรรมจริยธรรมให8แก�นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา 
4. ประกาศเกียรติคุณด8านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค5กรระดับชาติ  
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ตัวบ
งช้ีท่ี  11  : ร;อยละของบัณฑิตท่ีเข;ามากรอกข;อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ชนิดตัวบ
งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : 

 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาวิชา
นั้นๆ ท่ีได8งานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปEนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปEการศึกษานั้น 

 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร8างรายได8เข8ามาประจํา     
เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได8 โดยการนับจํานวนผู8มีงานทําของผู8สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ให8นับเฉพาะผู8ท่ีเปลี่ยนงานใหม�หลังสําเร็จการศึกษาเท�านั้น 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 จํานวนบัณฑิตท่ีกรอกข8อมูล 
x 100 

 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปEท่ีประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 100 เท�ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวอย
างการคํานวณ 
 1. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปEท่ีประเมิน จํานวน 125 คน 
 2. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีกรอกข8อมูลภาวะของการมีงานทํา จํานวน 108 คน 
 
 

 108 
x 100 = ร8อยละ 86.40 

 125 
  
การคิดคะแนน  
  ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 100 เท�ากับ 5 คะแนน 
 

 86.40 
x 5 = 4.32 คะแนน 

 100 
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ตัวบ
งช้ีท่ี 12  :   บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได;งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปA 
ชนิดตัวบ
งช้ี   :  ผลผลิต 
การคิดรอบปA :    ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :   
 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้น ๆ ท่ีได8งานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปE นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปEการศึกษานั้น  

 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร8างรายได8เข8ามาประจํา
เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได8 โดยการนับจํานวนผู8มีงานทําของผู8สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลา ให8นับเฉพาะผู8ท่ีเปลี่ยนงานใหม�หลังสําเร็จการศึกษาเท�านั้น 

 
วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE 
x 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
 

เกณฑ�การประเมิน 
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 100 เท�ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ  
 ไม�นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข8าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจําอยู�แล8ว ผู8ท่ี
ศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู8อุปสมบท และผู8ท่ีเกณฑ5ทหาร  
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข8อมูลจากการสํารวจต8องมีความเป,นตัวแทนของผู8สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย�างน8อย
ร8อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกห8องเรียน กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไม�ถึงร8อยละ 70 ของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ให8มีการติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจต8องสามารถระบุข8อมูล ดังต�อไปนี้ 
  1. จํานวนผู8ตอบแบบสํารวจ 
  2. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
  3. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาท่ีได8งานทํา 
  4. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
  5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข8าศึกษา 
  6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ 
  7. เงินเดือนหรือรายได8ต�อเดือน ของผู8สําเร็จการศึกษาท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวอย
างการคํานวณ 
1. สาขาวิชามีผู8สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ  จํานวน   125 คน 

 2. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ    จํานวน   108 คน 
 3. สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทํา   จํานวน      88  คน 
    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE  
    (ไม�นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข8าศึกษา) 
 4. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข8าศึกษา   จํานวน       7 คน 
    หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได8ประจําอยู�แล8ว   
 5. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน       8 คน 
 6. สาขาวิชามีบัณฑิตผู8อุปสมบท และผู8ท่ีเกณฑ5ทหารจํานวน จํานวน       3 คน 
 
 สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจคิดเป,น 

 108 
x 100 =  ร8อยละ 86.40 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 125 
  
 สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปE 

 88 
x 100 =  ร8อยละ 97.78  

 108 – (7+8+3) 
  
 การคิดคะแนน 
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 100 เท�ากับ 5 คะแนน 

 .97.78 
x 5 =  4.89 คะแนน  

 100 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  13  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห
งชาติ  

ชนิดตัวบ
งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สกอ. ระบุ โดยเป,นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอย�างน8อย 
5 ด8าน คือ 1) ด8านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด8านความรู8 3) ด8านทักษะทางปJญญา 4) ด8านทักษะความสัมพันธ5
ระหว�างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด8านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช8
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช8 ตลอดจนสอดคล8องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค5ท่ีสภาหรือองค5กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล8องกับความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต        

กรณีท่ีเป,นวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด8าน 
ต8องทําการประเมินครบทุกด8าน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตท่ีได8รับการประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช8ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข8อมูลจากการสํารวจต8องมีความเป,นตัวแทนของผู8สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและใน           
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกห8องเรียน อย�างน8อยร8อยละ 20 ของจํานวนผู8สําเร็จการศึกษาในแต�ละระดับ
การศึกษา โดยมีข8อมูลประกอบการพิจารณาดังต�อไปนี้ 

1. ข8อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด8านต�างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเป,นผู8ดําเนินการรวบรวมข8อมูลเอง โดยใช8แนวทางจากตัวอย�างแบบสอบถาม     
ท่ีเผยแพร�โดย สมศ. 

2. ผู8ตอบแบบสอบถาม คือ ผู8ใช8บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข8าศึกษาต�อ 
3. ข8อมูลผลการดําเนินงานด8านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข8อมูลด8านการประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4. ต8องแสดงแบบเก็บข8อมูลให8ครบท้ัง 5 ด8าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข8อมูลให8ชัดเจน 
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หมายเหตุ 
 1. ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได8จากการประเมินบัณฑิต คือ การนําตัวเลขจากทุกข8อคําถามท้ัง 5 ด8าน 
มารวมกัน ไม�ใช�การนําค�าเฉลี่ยของแต�ละด8านมารวมกันแล8วหาร 5  
 2. ในกรณีสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให8แสดง
การคิดค�าคะแนนแจกแจงในแต�ละระดับการศึกษา 
 
ตัวอย
างการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จการศึกษา (คน) 

บัณฑิตท่ีได;รับการประเมิน 
(อย
างน;อยร;อยละ 20ของผู;สําเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของค
าคะแนนท่ีได;
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม 

126 4 130 45 2 47 205 8.05 213.05 

 
 
 การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 การศึกษาระดับปริญญาโท 
 
  
 ทุกระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 205 
= 4.56 คะแนน 

 45 

 8.05 
= 4.03 คะแนน 

 2 

 213.05 
= 4.53 คะแนน 

 47 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  14   : ผลงานของผู;สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได;รับการตีพิมพ�หรือ 
    เผยแพร
  
ชนิดตัวบ
งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   การตีพิมพ5เผยแพร�ใช8ปEปฏิทิน 

ผู8สําเร็จการศึกษาใช8ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : 
     ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร�เป,นปJจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเป,นผู8นําทางความคิด ความสามารถด8าน     
การคิดเชิงวิพากษ5 การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปJญญาในฐานะนักวิชาการ และ    
นักวิชาชีพข้ันสูง 
    ผลงานผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเป,นผลจากวิทยานิพนธ5 หรือ
บทความจากสารนิพนธ5 หรือบทความจากศิลปะนิพนธ5 
   การเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร�ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ5ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต8องเป,นผลงานท่ีผ�านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร�วมเป,นกรรมการ
พิจารณาด8วย 
   การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให8นําเสนอในการประชุมวิชาการต8องส�งเป,นฉบับสมบูรณ5 
(Full Paper) และเม่ือได8รับการตอบรับและตีพิมพ5แล8ว การตีพิมพ5ต8องตีพิมพ5เป,นฉบับสมบูรณ5ซ่ึงสามารถ   
อยู�ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส5ได8 
   งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด8วย 
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจ8าภาพอย�างน8อยร8อยละ 25 
   งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด8วย ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ จากต�างประเทศอย�างน8อยร8อยละ 25 
   งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได8รับ
การตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข8อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
   งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย     
ท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ได8แก� ฐานข8อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข8อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข8อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ5 หรือเผยแพร�ของผู8สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท  X  100 
 จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 
หมายเหตุ 
 นับตามปEท่ีได8รับการตีพิมพ5เท�านั้น 
 
เกณฑ�การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ5ดังนี้ 
ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  
0.75 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมี

การตีพิมพ5ในวารสารระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

         
  กําหนดระดับคุณภาพงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร� ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร;างสรรค�* 
0.125 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด  
0.25 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับชาติ  
0.50 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
0.75 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 

* องค5ประกอบของคณะกรรมการไม�น8อยกว�า 3 คน และต8องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร�วมพิจารณาด8วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 (Association of South East Asian Nations)    

  มี 10 ประเทศ ได8แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟNลิปปNนส5 สิงคโปร5   
  ไทย และเวียดนาม      

การเผยแพร
ในระดับความร
วมมือระหว
างประเทศ เป,นโครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป,นการเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด8วย) และการให8คะแนนตามแหล�งเผยแพร� ไม�จําเป,นต8อง 
  ไปแสดงในต�างประเทศ 

การเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  เป,นการเผยแพร�ท่ีเปNดกว8างสําหรับทุกประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ  
  ท่ีไม�ได8อยู�ในกลุ�มอาเซียน) 
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เกณฑ�การประเมิน 
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ กําหนดร8อยละ 25 เท�ากับ 5 คะแนน  
 

ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเป,นผลจากวิทยานิพนธ5 หรือสารนิพนธ5ท่ีตีพิมพ5ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปEตามปEการศึกษา
หรือปEปฏิทินท่ีตรงกับปEการศึกษา พร8อมชื่อเจ8าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ5หรือสารนิพนธ5 ปEท่ีตีพิมพ5 ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ5 ค�าน้ําหนักของบทความวิจัยแต�ละชิ้น  
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร8างสรรค5จากศิลปนิพนธ5ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับ
การเผยแพร�ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร8อมชื่อเจ8าของผลงาน ปEท่ีเผยแพร� ชื่อหน�วยงานหรือองค5กร 
พร8อมท้ังจังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร� รูปแบบของการเผยแพร�พร8อมหลักฐาน และค�าน้ําหนักของการเผยแพร�
ผลงานแต�ละชิ้น 
 3. จํานวนผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 
ตัวอย
างการคํานวณ 

จํานวนผู;สําเร็จการศึกษาท้ังหมด จํานวนผลงานท่ีตีพิมพ�ฯ 
ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ฯ 

0.25 0.50 0.75 1.00 

54 คน 45 ผลงาน 28 7 3 7 

ค
าน้ําหนัก 7 3.5 2.25 7 

รวมค
าน้ําหนัก 19.75 

 
  การคิดคะแนน 

ร8อยละถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ5หรือเผยแพร�ของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

 
 
 
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบกําหนดร8อยละ 25 เท�ากับ 5 คะแนน  

 
  
 
 ดังนั้นผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ5หรือเผยแพร� สาขาวิชาได8    
5 คะแนน 
 
 
 

 19.75 
X  100 =  ร8อยละ 36.57 

 54 

 36.57 
X  5 =  7.31   

 25 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  15  : กลไกการให;คําปรึกษาและบริการด;านข;อมูลข
าวสาร 
ชนิดตัวบ
งช้ี  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี  :    
 สาขาวิชาควรจัดบริการด8านต�างๆ ให8นักศึกษาและศิษย5เก�า โดยเฉพาะในกิจกรรมต�อไปนี้ (1) การ
บริการด8านการแนะแนวและการให8คําปรึกษา ท้ังด8านวิชาการและการใช8ชีวิต (2) การบริการด8านข8อมูล
ข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อนักศึกษาและศิษย5เก�า เช�น ทุนกู8ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการ
จัดหางาน แหล�งข8อมูลการฝ�กประสบการณ5วิชาชีพ ข8อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป,น
แก�นักศึกษาและศิษย5เก�า และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาชีพแก�นักศึกษาในรูปแบบ
ต�างๆ 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 
 1. มีการจัดบริการให8คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช8ชีวิตแก�นักศึกษาทุกหมู�เรียน 
 2. มีการจัดบริการข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อนักศึกษาไม�น8อยกว�า 2 ช�องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาการอย�างน8อย 1 โครงการ และกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ5ทางวิชาชีพอย�างน8อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให8บริการข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อศิษย5เก�า ไม�น8อยกว�า 2 ช�องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให8บริการในข8อ 1-3 ทุกข8อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให8บริการมาใช8เป,นข8อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต8องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข8อ  
 
หลักฐานท่ีควรมี 
 1. คําสั่งแต�งต้ังอาจารย5ท่ีปรึกษา  
 2. ข8อมูลนักศึกษาทุกกลุ�มเรียน 

3. บันทึกการให8คําปรึกษาของอาจารย5ท่ีปรึกษา (online) 
4. ตารางโฮมรูม 
5. ช�องทางการเผยแพร� เช�น เว็บไซต5ของสาขาวิชา , บอร5ดประชาสัมพันธ5ข�าวสาร , การสื่อสารทาง 

Social network  
6. รายงานผลโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาการ  
7. รายงานผลโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา   



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

169

8. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให8บริการ คือ การจัดบริการให8คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช8ชีวิต การให8บริการการจัดบริการข8อมูลข�าวสารท่ีเป,นประโยชน5ต�อนักศึกษาและการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ5ทางวิชาชีพ 

9. หลักฐานท่ีแสดงถึงการปรับปรุงท่ีเกิดจากผลการประเมินคุณภาพของการให8บริการ เช�น 
รายงานการประชุม รายงานผลการดําเนินโครงการท่ีมีการแสดงถึงการปรับปรุงการให8บริการ หลักฐานเชิง
ประจักษ5อ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  16    : กลไกการส
งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ
งช้ี        :   กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  
   สาขาวิชาต8องส�งเสริมให8มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�าง ๆ อย�างเหมาะสม และครบถ8วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบัน คณะ และสาขาวิชา เป,นกิจกรรม          
ท่ีผู8เข8าร�วมจะมีโอกาสได8รับการพัฒนาสติปJญญา สังคม อารมณ5 ร�างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล8องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 5 ประการ ได8แก� (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู8 (3) ทักษะทางปJญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ5ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล8องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค5ท่ีสภา/องค5กรวิชาชีพ      
ได8กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล8องกับความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข;อ 
 1. นักศึกษาเข8าร�วมกิจกรรมให8ความรู8และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาท่ีผ�านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู8ด8านการประกันคุณภาพ   
ไปใช8ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย�างน8อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ             
อย�างน8อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต�อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค5 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน5หรือรักษาสิ่งแวดล8อม 
- กิจกรรมเสริมสร8างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข8าร�วมกิจกรรมในข8อ 2 ท่ีดําเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืนในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามเปIาหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข8อ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ  
 
หลักฐานท่ีควรมี  

1. รายชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาท่ีเข8าร�วมโครงการ/กิจกรรมให8ความรู8และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายใน/ภายนอกสถาบัน  
 2. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาท่ีผ�านการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา อย�างน8อย 1 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย�างน8อย 2 ประเภท สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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 3. รายชื่อนักศึกษาท่ีเข8าร�วมโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีผ�าน     
การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. หลักฐานท่ีแสดงถึงการปรับปรุงท่ีเกิดจากผลการประเมินตามข8อ 4 และต8องเป,นหลักฐาน     
เชิงประจักษ5ท่ีแสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  17   :    กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ
งช้ี       :    กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :    
   สาขาวิชาต8องส�งเสริมให8นักศึกษาเข8าร�วมกิจกรรมด8านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดให8มี
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  ข;อ 

1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข8าร�วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดทํา มคอ.3 ท่ีแสดงถึงรายวิชาท่ีบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย�างน8อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร�กิจกรรมด8านการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชนอย�างน8อย   

1 ช�องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 ท่ีแสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กับการจัดการเรียนการสอนอย�างน8อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กับการจัดการเรียนการสอนอย�างน8อย 1 รายวิชา 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ  
 
หลักฐานท่ีควรมี 
 1. รายชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาเข8าร�วมโครงการ /กิจกรรม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. มคอ. 3 (หมวด 4, 5) ของรายวิชาท่ีบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ     
จัด การเรียนการสอนอย�างน8อย 1 รายวิชา หรือรายงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีเก่ียวกับการใช8กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. หลักฐานการเผยแพร�กิจกรรมด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน            
ต�อสาธารณชนอย�างน8อย 1 ช�องทาง 
 4. มคอ. 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ท่ีมีการบูรณาการงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ      
จัดการเรียนการสอน 
 5. มคอ. 3 ท่ีแสดงให8เห็นถึงผลการปรับปรุงการบูรณาการด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนอย�างน8อย 1 รายวิชา 
 6. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
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องค�ประกอบคุณภาพด;านงานวิจัยและงานสร;างสรรค� 
 
ตัวบ
งช้ีท่ี  18 :  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร;างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ
งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบปA :  ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :   

  สาขาวิชาต8องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5กับการจัดการเรียนการสอน โดย
กําหนดให8นักศึกษามีส�วนร�วมในงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ของอาจารย5 นํานักศึกษาเข8าร�วมรับฟJงการ
บรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด8านวิจัย หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก8าวหน8าในงานวิจัยของอาจารย5 หรือ
ของศาสตราจารย5อาคันตุกะ มีรายวิชาท่ีนํากระบวนการวิจัยบูรณาการสู�การเรียนการสอน มีการประเมิน    
ผลการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยสู�การเรียนการสอน และมีการนําผลการประเมินการบูรณาการ 
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 
เกณฑ�มาตรฐาน : ข;อ 

1. กําหนดให8นักศึกษามีส�วนร�วมในงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ของอาจารย5 
2. นักศึกษาเข8าร�วมรับฟJงการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด8านวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 หรือ

สัมมนาเก่ียวกับผลความก8าวหน8าในงานวิจัยของอาจารย5 หรือของศาสตราจารย5อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาท่ีนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5บูรณาการสู�การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5สู�การเรียน

การสอน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข8อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข8อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข8อ 

 
หลักฐานท่ีควรมี 

1. หลักฐานแสดงถึงการเข8าร�วมกิจกรรมงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 เช�น สรุปโครงการ/กิจกรรม 
คําสั่งไปราชการ รายชื่อนักศึกษาท่ีเข8าร�วมกิจกรรม 

2. หลักฐานแสดงถึงการเข8าร�วมรับฟJงการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด8านวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค5 หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก8าวหน8าในงานวิจัยของอาจารย5 หรือของศาสตราจารย5อาคันตุกะ เช�น 
ใบประกาศหรือสรุปโครงการ หรือใบเซ็นชื่อ หรือคําสั่งไปราชการ 

3. มคอ. 3  
4. ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร8างสรรค5สู�การเรียน

การสอน หรือ มคอ. 5 
5. มคอ. 3 ท่ีได8รับการปรับปรุง หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร    
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หมายเหตุ 
งานสร8างสรรค5 คือ ผลงานวิชาการ (ไม�จําเป,นต8องเป,นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค8นคว8าท่ีแสดงออก 

ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป,นท่ียอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

175

ตัวบ
งช้ีท่ี  19  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ต
อจํานวนอาจารย�ประจํา 
ชนิดตัวบ
งช้ี  : ปJจจัยนําเข8า 
การคิดรอบปA  :   จํานวนเงินใช8ปEงบประมาณ 

จํานวนอาจารย5ประจําสาขาวิชาใช8ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :   

ปJจจัยสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให8เกิดการผลิตงานวิจัย หรืองานสร8างสรรค5ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต8องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และ   
ท่ีได8รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย หรืองานสร8างสรรค5อย�างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล8อมและจุดเน8นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีสถาบันได8รับจากแหล�งทุนภายนอกยังเป,นตัวบ�งชี้        
ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด8านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน8นการวิจัย 

อาจารย5ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข8าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ8างกับมหาวิทยาลัย 
ท้ังปEการศึกษา ซ่ึงมีหน8าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

การนับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา ให8นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9 - 12 เดือน    คิดเป,น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึง 9 เดือน  คิดเป,น   0.5  คน 
   น8อยกว�า 6 เดือน   ไม�สามารถนํามานับได8 
 
เกณฑ�การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย5ประจําเป,นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ
ม ข และ ค 2 จําแนกเป@น 3 กลุ
มสาขาวิชา 

1. กลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให8
เป,นคะแนนเต็ม 5      =  60,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
   2. กลุ
มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบัน          
ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
   3. กลุ
มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบัน           
ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 
สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5จากภายในและภายนอกสถาบันต�อ
จํานวนอาจารย5ประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
  
  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย5ประจํา 
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 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนท่ีได8   =  
  
 

หลักฐานท่ีควรมี 
- จํานวนอาจารย5ท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม�นับรวมผู8ลาศึกษาต�อ) 
- สรุปจํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได8รับ 
- ประกาศทุนวิจัย หรือสัญญารับทุน 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนเงินใช8ข8อมูลปEงบประมาณ 

 2. จํานวนอาจารย5ให8นับตามปEการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม�นับรวมผู8ลาศึกษาต�อ 
 3. ให8นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปEการศึกษา หรือปEงบประมาณ หรือปEปฏิทิน  
นั้นๆ ไม�ใช�จํานวนเงินท่ีเบิกจ�ายจริง  
 4. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ�งสัดส�วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป,นหลักฐานจากแหล�งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร�วมกันของสถาบันท่ีร�วมโครงการ ให8แบ�งสัดส�วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม�มี
หลักฐานให8แบ�งเงินตามสัดส�วนผู8ร�วมวิจัยของแต�ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได8ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย5 แต�ไม�สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม�ใช�นักวิจัย          
เป,นผู8ดําเนินการ  
 
ตัวอย
างการคํานวณ 
 สาขาวิชา ก. อยู�กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มีข8อมูลดังนี้ 

- อาจารย5ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ จํานวน 12.5 คน 
- อาจารย5ประจําท่ีลาศึกษาต�อ  จํานวน 2 คน 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร8างสรรค5จากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 330,080 บาท 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร8างสรรค5จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 43,000 บาท 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได8ในข8อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนท่ีได8   =  
  
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
x 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให8เป,นคะแนนเต็ม 5 

 373,080   
=  35,531.43 บาทต�อคน 

 10.5 

 35,531.43 
X  5 =  2.96 คะแนน 

 60,000 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  20  : งานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ท่ีได;รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร
 
ชนิดตัวบ
งช้ี  : ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   การตีพิมพ5หรือเผยแพร�ใช8ปEปฏิทิน 
    จํานวนอาจารย5ประจําสาขาวิชาใช8ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : 
   การวิจัยเป,นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย�าง 
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได8จากผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ท่ีมีคุณภาพ
และมีการเผยแพร�อย�างกว8างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ5และจํานวนผลงาน
สร8างสรรค5ท่ีเผยแพร�ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา 
   การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให8นําเสนอในการประชุมวิชาการต8องส�งเป,นฉบับสมบูรณ5 
(Full Paper) และเม่ือได8รับการตอบรับและตีพิมพ5แล8ว การตีพิมพ5ต8องตีพิมพ5เป,นฉบับสมบูรณ5ซ่ึงสามารถ   
อยู�ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส5ได8  
   งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด8วย 
ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจ8าภาพอย�างน8อยร8อยละ 25 
   งานวิจัยท่ีเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ5 (Full Paper) ได8รับการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด8วย ศาสตราจารย5 หรือผู8ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู8ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป,นท่ียอมรับ   
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต�างประเทศอย�างน8อยร8อยละ 25 
   งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได8รับ
การตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข8อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
   งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย     
ท่ีได8รับการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ได8แก� ฐานข8อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข8อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข8อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

  อาจารย5ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข8าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ8างกับมหาวิทยาลัย 
ท้ังปEการศึกษา ซ่ึงมีหน8าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

  การนับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา ให8นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9 - 12 เดือน    คิดเป,น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึง 9 เดือน  คิดเป,น   0.5  คน 
   น8อยกว�า 6 เดือน   ไม�สามารถนํามานับได8 
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   กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี ได8แก� ทุกสาขาวิชาท่ีสังกัดคณะวิทยาศาสตร5 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 ได8แก� ทุกสาขาวิชาท่ีสังกัดคณะครุศาสตร5 คณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 
 

เกณฑ�การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ5 ดังนี้  
ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ5ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ5ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข8อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู�ในควอไทล5ท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปEล�าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ5 หรือมีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ5ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู�ในควอไทล5ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปEล�าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ5 หรือมีการตีพิมพ5ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร� ดังนี้ 

ค
าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร;างสรรค�* 
0.125 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับชาติ  
0.50 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
0.75 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร8างสรรค5ท่ีได8รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 

* องค5ประกอบของคณะกรรมการไม�น8อยกว�า 3 คน และต8องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร�วมพิจารณาด8วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 (Association of South East Asian Nations)    
  มี 10 ประเทศ ได8แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟNลิปปNนส5 สิงคโปร5   
  ไทย และเวียดนาม      

การเผยแพร
ในระดับความร
วมมือระหว
างประเทศ เป,นโครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป,นการเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด8วย) และการให8คะแนนตามแหล�งเผยแพร� ไม�จําเป,นต8อง 
  ไปแสดงในต�างประเทศ 

การเผยแพร
ในระดับนานาชาติ  เป,นการเผยแพร�ท่ีเปNดกว8างสําหรับทุกประเทศ (อย�างน8อย 5 ประเทศ  
  ท่ีไม�ได8อยู�ในกลุ�มอาเซียน) 
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วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ�วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีตีพิมพ5หรือเผยแพร� 
X  100  จํานวนอาจารย5ประจําสาขาวิชา 

 
เกณฑ�การประเมิน 

ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละเท�ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ
มสาขาวิชา ร;อยละ 

วิทยาศาสตร5สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 10 

 
หลักฐานท่ีควรมี  

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมดของอาจารย5ประจําและนักวิจัย
ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อตามปEการศึกษาหรือปEปฏิทินท่ีตรงกับปEการศึกษา พร8อมชื่อเจ8าของ
บทความ ปEท่ีตีพิมพ5 ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค�าน้ําหนักของแต�ละบทความ
วิจัย 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร8างสรรค5ท่ีเผยแพร�ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ พร8อมชื่อเจ8าของผลงาน ปEท่ีเผยแพร� 
ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร� และระบุรูปแบบของการเผยแพร�พร8อมหลักฐาน และค�าน้ําหนัก
ของแต�ละผลงานสร8างสรรค5 

3. หลักฐานแสดงความเป,นเจ8าของโครงการวิจัย 
 
ตัวอย
างการคํานวณ 
 สาขาวิชา ข. อยู�กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 มีข8อมูลดังนี้ 

- อาจารย5ประจําสาขาวิชารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ จํานวน 15.5 คน 
- งานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ5เผยแพร� จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
 

จํานวนงานวิจัยท่ีได;รับการตีพิมพ�เผยแพร
  
ระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ�เผยแพร
 

0.25 0.50 0.75 1.00 

8 เรื่อง 5 2 1 0 

ค
าน้ําหนัก 1.25 1.00 0.75 0.00 

รวมค
าน้ําหนัก 3.00 
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ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีตีพิมพ5หรือเผยแพร�  
 

 
 
การคิดคะแนน 
สาขาวิชา ข. อยู�กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 กําหนดร8อยละ 10 เท�ากับ 5 คะแนน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.00 
X 100  = ร8อยละ 19.35  15.5 

 19.35 
X 5  =  9.68   คิดเป,น  5 คะแนน 

 10 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  21  : งานวิจัยหรืองานสร;างสรรค�ท่ีนําไปใช;ประโยชน� 
ชนิดตัวบ
งช้ี  : ผลผลิต 
การคิดรอบปA  :   การนําไปใช8ประโยชน5ใช8ปEปฏิทิน 
    จํานวนอาจารย5ประจําสาขาวิชาใช8ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี : 
 การวิจัยเป,นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได8จากผลงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ท่ีมีคุณภาพ
และมีประโยชน5สู�การนําไปใช8จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ของอาจารย5ประจํา   
และนักวิจัยประจําท่ีนําไปใช8ประโยชน5ในการแก8ปJญหาตามวัตถุประสงค5ท่ีระบุไว8ในโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัยโดยได8รับการรับรองการใช8ประโยชน5จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข8องกับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีได8นําไปใช8
ประโยชน5ตามวัตถุประสงค5ท่ีระบุไว8ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย�างถูกต8อง สามารถ
นําไปสู�การแก8ปJญหาได8อย�างเป,นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร8างสรรค5ในการประยุกต5ใช8กับกลุ�มเปIาหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช8จนก�อให8เกิดประโยชน5ได8จริงอย�างชัดเจน ตามวัตถุประสงค5 และ/หรือได8
การรับรองการใช8ประโยชน5จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข8อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ5หรือการรับรอง/การตรวจรับ
งานโดยหน�วยงานภายนอกสถานศึกษา  
 ประเภทของการใช8ประโยชน5จากงานวิจัยและงานสร8างสรรค5ท่ีสามารถนําไปสู�การแก8ปJญหาได8อย�าง
เป,นรูปธรรม มีดังนี้ 
 1. การใช8ประโยชน5ในเชิงสาธารณะ เช�น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช8ให8เกิดประโยชน5แก�สาธารณชน  
ในเรื่องต�างๆ ท่ีทําให8คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได8แก� การใช8ประโยชน5ด8านสาธารณสุข 
ด8านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ด8านการส�งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด8านศิลปะและวัฒนธรรม ด8านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป,นต8น   
 2. การใช8ประโยชน5ในเชิงนโยบาย เช�น ใช8ประโยชน5จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป,นข8อมูลการประกาศใช8กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ5ต�างๆ โดยองค5กรหรือหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป,นต8น 
 3. การใช8ประโยชน5ในเชิงพาณิชย5 เช�น งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปสู�การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ5หรือผลิตภัณฑ5ซ่ึงก�อให8เกิดรายได8 หรือนําไปสู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป,นต8น 
 4. การใช8ประโยชน5ทางอ8อมของงานสร8างสรรค5 ซ่ึงเป,นการสร8างคุณค�าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก�อให8เกิดสุนทรียภาพ สร8างความสุข เช�น งานศิลปะท่ีนําไปใช8ในโรงพยาบาล ซ่ึงได8มีการศึกษาและ           
การประเมินไว8 
 หน�วยงานท่ีเก่ียวข8องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ไปใช8ประโยชน5 หมายถึง 
หน�วยงานหรือองค5กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช8ก�อให8เกิดประโยชน5 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ5หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน�วยงานภายนอกสถานศึกษา  

อาจารย5ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข8าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ8างกับมหาวิทยาลัย 
ท้ังปEการศึกษา ซ่ึงมีหน8าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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การนับจํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจํา ให8นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9 - 12 เดือน    คิดเป,น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต�ไม�ถึง 9 เดือน  คิดเป,น   0.5  คน 
   น8อยกว�า 6 เดือน   ไม�สามารถนํามานับได8 
 

วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 
X 100 

จํานวนอาจารย5ประจําท้ังหมด 
 
เกณฑ�การประเมิน 

ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละ 20 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ให8เกิดประโยชน5ของอาจารย5ประจํา และ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช8ประโยชน5ของอาจารย5และนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาต�อ พร8อมชื่อเจ8าของผลงาน ปEท่ีงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ดําเนินการเสร็จ ปEท่ีนําไปใช8ประโยชน5  
ชื่อหน�วยงานท่ีนําไปใช8ประโยชน5 โดยมีหลักฐานการรับรองการใช8ประโยชน5จากหน�วยงานหรือองค5กร          
ท่ีเก่ียวข8อง ท้ังนี้ให8แสดงข8อมูลท่ีระบุรายละเอียดการใช8ประโยชน5ท่ีชัดเจนด8วย ตามแนวทางดังต�อไปนี้ 
 - การใช8ประโยชน5ในเชิงสาธารณะ เช�น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช8ให8เกิดประโยชน5แก�สาธารณชน   
ในเรื่องต�างๆ ท่ีทําให8คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได8แก� การใช8ประโยชน5ด8านสาธารณสุข 
ด8านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ด8านการส�งเสริมประชาธิปไตย     
ภาคประชาชน ด8านศิลปะและวัฒนธรรม ด8านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป,นต8น   
 - การใช8ประโยชน5ในเชิงนโยบาย เช�น ใช8ประโยชน5จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป,นข8อมูลการประกาศใช8กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ5ต�างๆ โดยองค5กรหรือหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป,นต8น 
 - การใช8ประโยชน5ในเชิงพาณิชย5 เช�น งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปสู�การพัฒนาสิ่งประดิษฐ5
หรือผลิตภัณฑ5ซ่ึงก�อให8เกิดรายได8 หรือนําไปสู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป,นต8น 
 - การใช8ประโยชน5ทางอ8อมของงานสร8างสรรค5 ซ่ึงเป,นการสร8างคุณค�าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก�อให8เกิดสุนทรียภาพ สร8างความสุข เช�น งานศิลปะท่ีนําไปใช8ในโรงพยาบาล ซ่ึงได8มีการศึกษาและ           
การประเมินไว8 

2. จํานวนอาจารย5ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแต�ละปEการศึกษา โดยนับรวมอาจารย5และ
นักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต�อ  

3. การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 ให8นับจากวันท่ีนําผลงานวิจัย
หรืองานสร8างสรรค5มาใช8และเกิดผลชัดเจน โดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช�วงเวลาใดก็ได8 ช�วงเวลาท่ีใช8   
จะเป,นตามปEปฏิทิน หรือปEงบประมาณ หรือปEการศึกษา อย�างใดอย�างหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ
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ข8อมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5มีการนําไปใช8ประโยชน5มากกว�า 1 ครั้ง ให8นับการใช8ประโยชน5     
ได8เพียงครั้งเดียว ยกเว8นในกรณีท่ีมีการใช8ประโยชน5ท่ีแตกต�างกันชัดเจนตามมิติของการใช8ประโยชน5ท่ีไม�ซํ้ากัน 
 
หลักฐานท่ีควรมี  

1. หนังสือตอบรับการนําไปใช8ประโยชน5จากหน�วยงานท่ีเป,นนิติบุคคล เช�น อบต. โรงเรียน บริษัท 
ฯลฯ ท่ีมีการลงนามโดยผู8บริหารระดับสูงขององค5กร หรือเอกสารท่ีมีการประทับตราองค5กร (ถ8ามี) 
 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ5 
 3. จํานวนอาจารย5ประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารย5ท่ีลาศึกษาต�อ) 
 
ตัวอย
างการคํานวณ 

- อาจารย5ประจําสาขาวิชารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ จํานวน 12 คน 
- งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 จํานวน 2 เรื่อง  
 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค5ท่ีนําไปใช8ประโยชน5 
  

 
 

 

การคิดคะแนน 
ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบกําหนดร8อยละ 20 เท�ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
X 100  = ร8อยละ 16.67  12 

 16.67 
 X  5  =  4.17  คะแนน  20 
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องค�ประกอบคุณภาพด;านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ
งช้ีท่ี  22  : กลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม 
ชนิดตัวบ
งช้ี   :  กระบวนการ 
การคิดรอบปA  :   โครงการในแผนใช8ปEงบประมาณ 
    การบูรณาการใช8ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :   

การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป,นภารกิจหลักอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด
หลักเกณฑ5และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย�างเป,นระบบ และมีการจัดโครงสร8างสถาบันเพ่ือเป,นกลไก  
ในการขับเคลื่อนระบบดังกล�าว การให8บริการทางวิชาการต8องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยและสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย�างเป,น
รูปธรรม 
 สาขาวิชานับเป,นส�วนขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานพันธกิจด8านการบริการ
วิชาการในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ�มาตรฐาน : ข;อ 

1. มีผลการสํารวจความต8องการของชุมชนท่ีสํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอน อย�างน8อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการวิจัยอย�างน8อย 1 เรื่อง 
 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียน     
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข8อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข8อ 
 
หมายเหตุ : ปEงบประมาณ 2554 อนุโลมให8ใช8แผนบริการวิชาการของคณะ 
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หลักฐานท่ีควรมี   
1. ผลการสํารวจความต8องการของชุมชน ท่ีสํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา 
2. แผนงานบริการวิชาการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปEของคณะ 
3. รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ 
4. มคอ 3 (หมวด 4, 5) ท่ีระบุถึงการบูรณาการการเรียนการสอนเข8ากับโครงการบริการวิชาการ 
5. รายงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการเข8ากับโครงการบริการวิชาการ (ควรระบุไว8ในหลักการและเหตุผล

ของโครงการ 
6. รายงานการบูรณาการในรายวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
7. มคอ. 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ท่ีมีการบูรณาการงานด8านบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
8. รายงานโครงการบริการวิชาการ โดยมีส�วนร�วมของผู8ให8บริการ ผู8รับบริการ และนักศึกษาในการ

ประเมินความพึงพอใจ ความรู8ความเข8าใจ การนําไปใช8ประโยชน5 
9. รายงานการวิจัย/โครงร�างวิจัยท่ีมีการบูรณาการ 
10. ข8อเสนอแนะในเล�มรายงานโครงการ 
11. รายงานการประชุม 
12. โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาจากข8อเสนอแนะจากผลการประเมินท่ีผ�านมา 
13. แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ
งช้ีท่ี  23  : ผลการนําความรู;และประสบการณ�จากการให;บริการวิชาการ 
มาใช;ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดตัวบ
งช้ี   :  ผลลิต 
การคิดรอบปA  :   ปEการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ
งช้ี :  

การให8บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงอยู�ในฐานะท่ีเป,นท่ีพ่ึงของชุมชน
หรือสังคม เป,นแหล�งอ8างอิงทางวิชาการ หรือทําหน8าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต�อการพัฒนาชุมชนในด8านวิชาการ หรือ  
การพัฒนาความรู8 ตลอดจนความเข็มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป,นการบริการท่ี      
มีค�าตอบแทน และบริการวิชาการให8เปล�า โดยมีการนําความรู8และประสบการณ5มาใช8ในการพัฒนาหรือ   
บูรณาการเข8ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป,นต8น  

การนําความรู8และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ�งชี้นี้ต8องมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแต�ละโครงการไม�จําเป,นต8องมีท้ังสอง
ประเภท และผลการใช8ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต8องเสร็จสิ้นในปEท่ีประเมิน 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา 
ท่ีนํามาใช8ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

X  100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดของสาขาวิชา 

ตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช8บัญญัติไตรยางศ5เทียบ โดยกําหนดร8อยละ 30 เท�ากับ 5 คะแนน 
 
ข;อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงว�าอาจารย5ประจําได8รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู8
และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาใช8ประโยชน5ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจ          
ไปต�อยอดพัฒนาเป,นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู�การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู�การเปNด
รายวิชาใหม� 
 2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวต้ังจะต8องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปEท่ีประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเป,นตัวหารเป,นโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปEท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ 
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน และ
การวิจัยก็ได8 
 3. การบริการวิชาการ เป,นการให8บริการแก�บุคคลหรือหน�วยงานภายนอกสถาบัน ท้ังการประเมิน   
ในระดับคณะ และระดับสถาบัน 
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หลักฐานท่ีควรมี 
1. แผนบริการวิชาการของคณะ 
2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชา 
3. หลักฐาน เอกสาร ข8อมูลท่ีแสดงว�าอาจารย5ประจําได8รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู8

และประสบการณ5จากการให8บริการวิชาการมาใช8ประโยชน5ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจต�อยอด
พัฒนาเป,นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู�การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู�การเปNด รายวิชาใหม� 
 

ตัวอย
างการคํานวณ 
 ข8อมูลเบ้ืองต8นของสาขาวิชามีดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 13 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช8ในการพัฒนาการเรียนการสอน 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช8ในการพัฒนาการวิจัย 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช8ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัย 

0 โครงการ 

 
ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช8ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ

การวิจัย 
  

 
 
 
การคิดคะแนน 
กําหนดร8อยละ 30 เท�ากับ 5 คะแนน  

 
 

 3 
X  100  =  ร8อยละ 23.08 

13 

 23.08 
 X  5  =  3.85  คะแนน 30 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห�ตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด&านการบริหารจัดการ 
 
 
4.1 ตัวบ�งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองค�ประกอบคุณภาพ 9 ด&าน 
 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให1บริการ
ทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย�างน1อยอีก 5 ประการ ท่ีจะ
สนับสนุนให1การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป6าหมายได1 คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค:และแผน
ดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ 5) 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึงพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต1องทํางานเชื่อมโยงบูรณาการ  
ทุกเรื่องเข1าด1วยกันอย�างเป>นระบบและต�อเนื่อง จึงจะส�งเสริมให1การจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษา       
มีคุณภาพได1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงองค:ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ด1าน ท่ีครอบคลุมท้ังพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได1แก� 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค: และแผนดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การ
บริการทางวิชาการแก�สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงิน
และงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได1กําหนด
ตัวบ�งชี้ภายใต1องค:ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด1าน ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 3 
เพ่ือให1สถาบันอุดมศึกษาใช1เป>นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต�ละแห�ง ซ่ึงสามารถสรุปได1ตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 องค�ประกอบคุณภาพ 9 ด&านและตัวบ�งช้ีท่ีใช&ประเมินคุณภาพตามองค�ประกอบ 
 

องค�ประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัวบ�งช้ี 

ป.จจัยนําเข&า กระบวนการ ผลผลิต หรือผลลัพธ� รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน 
   วัตถุประสงค: และ 
   แผนดําเนินการ 

- ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1,1.2 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 

16.1,16.2และ 17 
2 + 3 

2. การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งชี้ ท่ี 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตัวบ�งชี้ ท่ี  2.1, 2.4, 
2.6 และ 2.7 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 1, 2, 
3, 4 และ 14 

8 + 5 

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - 
ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 และ 
3.2 

- 2 

4. การวิจัย ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 
ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 และ 
4.2 

ตัวบ�งชี้ท่ี สมศ. ท่ี 5, 
6 และ 7 

3 + 3 

5. การบริการทางวิชาการ 
   แก�สังคม 

- 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 และ 
5.2 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 8, 9 
18.1และ18.2 

2 + 4 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 

- ตัวบ�งชี้ท่ี 6.1 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 10 
และ 11 

1 + 2 

7. การบริหารและการจัดการ - 
ตัวบ�งชี้ ท่ี  7.1, 7.2, 
7.3 และ 7.4 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 12 
และ 13 

4 + 2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไก 
   การประกันคุณภาพ 

- ตัวบ�งชี้ท่ี 9.1 ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 15 1 + 1 

รวม 4 19 1 + 20 24 + 20 
 
 
4.2 ตัวบ�งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 
กําหนดให1คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน1าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล1องกับความ
ต1องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และสอดคล1องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น   
จึงได1มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงถือได1ว�า
เป>นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด1วยมาตรฐานย�อย 3 ด1าน 
ได1แก� มาตรฐานด1านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด1านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด1านการ
สร1างและพัฒนาสังคมฐานความรู1และสังคมแห�งการเรียนรู1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. มาตรฐานด&านคุณภาพบัณฑิต 
  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป>นผู1มีความรู1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู1 และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต:ใช1ความรู1เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได1อย�างมีความสุขท้ังทางร�างกายและจิตใจ 
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ�งชี้หลัก ได1แก� 

1) บัณฑิตมีความรู1 ความเชี่ยวชาญในศาสตร:ของตน สามารถเรียนรู1 สร1างและประยุกต:ใช1
ความรู1เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร1างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให1สามารถแข�งขันได1ในระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน1าท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังด1านร�างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส�รักษาสุขภาพของตนเอง
อย�างถูกต1องเหมาะสม 

2. มาตรฐานด&านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
    มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย�างมี   

ดุลยภาพ 
  ก. มาตรฐานด&านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป>นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้   
มีตัวบ�งชี้หลัก ได1แก� 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ�นสอดคล1องกับ
ความต1องการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย�างมีอิสระทาง
วิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คล�องตัว โปร�งใส และตรวจสอบได1มีการจัดการศึกษาผ�านระบบและวิธีการต�างๆ อย�าง
เหมาะสมและคุ1มค�าคุ1มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง 
  ข. มาตรฐานด&านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาท้ัง 4 ด1านอย�างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร�วมมือรวมพลังจากทุกภาคส�วนของชุมชนและ
สังคมในการจัดการความรู1 มาตรฐานนี้มีตัวบ�งชี้หลัก ได1แก� 
  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ�นสอดคล1องกับความต1องการท่ีหลากหลาย
ของประเภทสถาบันและสังคม โดยให1ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู1เรียนแบบเน1นผู1เรียนเป>นสําคัญ   
เน1นการเรียนรู1และการสร1างงานด1วยตนเองตามสภาพจริง ใช1การวิจัยเป>นฐาน มีการประเมินและใช1ผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู1เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา         
ท่ีเหมาะสมสอดคล1องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพ่ือสร1างและประยุกต:ใช1องค:ความรู1ใหม�ท่ีเป>นการขยายพรมแดนความรู1และ
ทรัพย:สินทางปLญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล1อมตามศักยภาพของประเภท
สถาบันมีการสร1างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแข�งขันได1ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
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  3) มีการให1บริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคล1องกับความต1องการของสังคมตามระดับ
ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร�วมมือระหว�างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือเสริมสร1างความเข1มแข็งและความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 
  4) มีการอนุรักษ: ฟOPนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร�วัฒนธรรม ภูมิปLญญาท1องถ่ิน เพ่ือเสริมสร1าง
ความรู1 ความเข1าใจ และความภาคภูมิใจในความเป>นไทย มีการปรับใช1ศิลปะ วัฒนธรรมต�างประเทศอย�าง
เหมาะสม เพ่ือประโยชน:ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  ค. มาตรฐานด&านการสร&างและพัฒนาสังคมฐานความรู& และสังคมแห�งการเรียนรู& การ
แสวงหา การสร1าง และการจัดการความรู1ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู�สังคมฐานความรู1 และสังคมแห�ง
การเรียนรู1 มาตรฐานนี้มีตัวบ�งชี้หลัก ได1แก� 
  1) มีการแสวงหา การสร1าง และการใช1ประโยชน:ความรู1 ท้ังส�วนท่ีเป>นภูมิปLญญาท1องถ่ินและ
เทศ เพ่ือเสริมสร1างสังคมฐานความรู1 
  2) มีการบริหารจัดการความรู1อย�างเป>นระบบ โดยใช1หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู1 หลักการสร1างเครือข�ายและหลักการประสานความร�วมมือรวมพลัง อันนําไปสู�สังคมแห�งการ
เรียนรู1 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ�งชี้ตามองค:ประกอบคุณภาพ 9 ด1าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต�ละด1าน เพ่ือให1
สถาบันอุดมศึกษาใช1เป>นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน        
แต�ละแห�ง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ�งช้ีท่ีใช&ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ตัวบ�งช้ีด&าน
ป.จจัยนําเข&า 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
กระบวนการ 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ� 

รวม 

1. มาตรฐานด1านคุณภาพ 
   บัณฑิต 

- - 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.8 และ ตัว
บ�งชี้ สมศ. ท่ี 1, 2, 3 
และ 4 

1 + 4 

2. มาตรฐานด1านการบริหาร 
    จัดการอุดมศึกษา 
    ก. มาตรฐานด1านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 
ตัวบ�งชี้ ท่ี 1.1,1.2, 
2.4, 7.1, 7.3, 7.4, 
8.1 และ 9.1 

ตัวบ�งชี้  สมศ. ท่ี 12 
และ 13 

8 + 2 

    ข. มาตรฐานด1านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2, 
2.3, 2.5 และ 

4.3 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1, 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2 และ 6.1 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 

16.1,16.2 17,18.1
และ 18.2 

13 + 11 

3. มาตรฐานด1านการสร1างและ  
   พัฒนาสังคมฐานความรู1 
   และสังคมแห�งการเรียนรู1 

- 
ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 

และ 7.2 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 5, 6 

และ 7 
2 + 3 

รวม 4 19 1 + 20 24 + 20 
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4.3 ตัวบ�งช้ีตามมุมมองด&านการบริหารจัดการ 
 

 เพ่ือให1การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานอย�างครอบคลุมและมีสมดุลระหว�างมุมมองการบริหารจัดการด1านต�างๆ ท้ัง 4 ด1าน คือ ด1าน
นักศึกษาและผู1มีส�วนได1ส�วนเสีย ด1านกระบวนการภายใน ด1านการเงิน และด1านบุคลากร การเรียนรู1 รวมถึง
นวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ�งชี้ตามองค:ประกอบคุณภาพ 9 ด1าน ลงในมุมมองด1านต�างๆ ท่ีกล�าวข1างต1น 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 มุมมองด&านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ�งช้ีตามมุมมองด&านการบริหารจัดการ 

มุมมองด&านบริหาร
จัดการ 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
ป.จจัยนําเข&า 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
กระบวนการ 

ตัวบ�งช้ีด&านผลผลิต
หรือผลลัพธ� 

รวม 

1. ด1านนักศึกษาและ 
   ผู1มีส�วนได1ส�วนเสีย 

- 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 5.1 และ 

5.2 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 1, 
2,3,4,8,9,18.1และ

18.2 

7 + 8 

2. ด1านกระบวนการ 
   ภายใน 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.5 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1,1.2,          
2.1, 2.4, 4.1, 6.1, 
7.1, 7.3, 7.4 และ 

9.1 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 10, 
11, 12, 13, 15, 

16.1,16.2 และ 17 
11 + 8 

3. ด1านการเงิน ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 - 2 
4. ด1านบุคลากร          
   การเรียนรู1และ    
   นวัตกรรม 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 และ 
2.3 

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 และ 
7.2 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 5, 6, 
7 และ 14 

4 + 4 

รวม 4 19 1 + 20 24 + 20 
 
4.4 ตัวบ�งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได1จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ�มสถาบันท่ีมี
ปรัชญา วัตถุประสงค: และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต�างกันได1อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐาน
ฉบับนี้ประกอบด1วยมาตรฐานหลัก 2 ด1าน คือ มาตรฐานด1านศักยภาพและความพร1อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด1านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ�มสถาบันอุดมศึกษาเป>น   
4 กลุ�ม ดังรายละเอียดท่ีระบุไปแล1วในบทท่ี 1 ได1แก� กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน1นระดับ
ปริญญาตรี กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน1นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
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 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด1วยมาตรฐานหลัก 2 ด1าน และมาตรฐานย�อยอีกมาตรฐาน
ละ 4 ด1าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มาตรฐานด&านศักยภาพและความพร&อมในการจัดการศึกษา ประกอบด1วยมาตรฐานย�อย 
ด1านต�างๆ 4 ด1าน 
  1.1) ด&านกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบด1วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีดี มีห1องครบทุก
ประเภท พ้ืนท่ีใช1สอยท่ีใช1ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสม
กับจํานวนอาจารย:ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต�ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 
ตามเกณฑ:พ้ืนท่ีใช1สอยอาคารโดยประมาณ รวมท้ังต1องจัดให1มีห1องสมุดตามเกณฑ:มาตรฐาน มีครุภัณฑ:ประจํา
อาคาร ครุภัณฑ:การศึกษา และคอมพิวเตอร:จํานวนเพียงพอต�อการจัดการศึกษา 
  ท้ังนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต1องมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเป>น
อย�างอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  1.2) ด&านวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร1อมในการปฏิบัติภารกิจด1านวิชาการสอดคล1องกับ
วิสัยทัศน: พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต1องการของประเทศและ
ผู1ใช1บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว�าผู1เรียนจะได1รับการบริการการศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรู1ได1อย�าง    
มีคุณภาพ สถาบันต1องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในด1านการวางแผน     
รับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู1 การประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
  1.3) ด&านการเงิน 
  สถาบันอุดมศึกษามีความพร1อมด1านการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตามกองทุน      
มีแผนการเงินท่ีม่ันคง เป>นหลักประกันได1ว�าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได1ตามพันธกิจและเป6าหมาย       
ท่ีกําหนดไว1 รวมท้ังสอดคล1องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให1เกิดประโยชน:สูงสุดแก�ผู1เรียนและผู1ใช1บริการ
อุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการได1มาของรายได1 รายรับ การจัดสรร การใช1จ�ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเป>นธรรมอย�างชัดเจน รวมท้ังการนํารายได1ไปลงทุนภายใต1การประเมินและวิเคราะห:
ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู�ไปกับการใช1เงิน ทุกประเภท และ   
มีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน:ทับซ1อนของบุคลากรทุกระดับ 
  1.4) ด&านการบริหารจัดการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ�ายทอดวิสัยทัศน: ค�านิยม 
ไปสู�การปฏิบัติท่ีสอดคล1องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให1บรรลุวัตถุประสงค:และพันธกิจท่ีกําหนดไว1 โดยมี  
สภาสถาบันทําหน1าท่ีกํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและ
ทรัพย:สิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดให1กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงานให1เป>นไปตามกฎ ระเบียบ ข1อบังคับและกฎหมายท่ีกําหนดไว1 มีการเผยแพร�ผลการ
กํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการของผู1บริหารทุกระดับสู�ประชาคมภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน ภายใต1หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด1วยหลักความโปร�งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการ
ตรวจสอบได1 หลักการมีส�วนร�วม และหลักความคุ1มค�า 
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 2. มาตรฐานด&านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด1วยมาตรฐานย�อย
ด1านต�าง ๆ 4 ด1าน 
  2.1) ด&านการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข1าเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผน การ
รับนักศึกษาและสอดคล1องกับเป6าหมายการผลิตบัณฑิตอย�างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได1ตามคุณลักษณะ 
จุดเน1นของสถาบัน ตรงตามเป6าหมายท่ีกําหนด และจัดให1มีข1อสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร�ต�อสาธารณะในเรื่อง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย:ท่ีส�งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู1ท้ังในและนอก
หลักสูตร และตอบสนองความต1องการของนักศึกษา 
  2.2) ด&านการวิจัย 

  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด1านการวิจัยอย�างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต1
จุดเน1นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย: นักวิจัย บุคลากรให1มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส�งเสริมและสร1างเครือข�ายการทําวิจัยกับ
หน�วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให1ได1ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ: และงานริเริ่มสร1างสรรค:ท่ีมีคุณภาพ           
มีประโยชน: สนองยุทธศาสตร:การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต1องการของสังคมได1ในวงกว1างและ
ก�อให1เกิดประโยชน:แก�สาธารณชน 
  2.3) ด&านการให&บริการทางวิชาการแก�สังคม 
  สถาบันอุดมศึกษามีการให1บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ�มเป6าหมายท้ังในวงกว1างและ
กลุ�มเป6าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและต�างประเทศ ซ่ึงอาจให1บริการโดยการใช1ทรัพยากรร�วมกันท้ังใน   
ระดับสถาบันและระดับบุคคลได1ในหลายลักษณะ อาทิ การให1คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การค1นคว1าเพ่ือ
แสวงหาคําตอบให1กับสังคม การให1บริการฝUกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต�างๆ การจัดให1มีการศึกษาต�อเนื่อง
บริการแก�ประชาชนท่ัวไป การให1บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให1บริการแบบให1เปล�า 
หรือเป>นการให1บริการเชิงพาณิชย:ท่ีให1ผลตอบแทนเป>นรายได1หรือเป>นข1อมูลย1อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพ่ือให1เกิดองค:ความรู1ใหม� 
  2.4) ด&านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับ
หน�วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส�งเสริมและสนับสนุนให1ศิลปะและวัฒนธรรมเป>นส�วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ1อม เพ่ือให1ผู1เรียนและบุคลากรของสถาบันได1รับการปลูกฝLง
ให1มีความรู1 ตระหนักถึงคุณค�า เกิดความซาบซ้ึง และมีสุนทรียะต�อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใช1เป>นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู1
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม�พึงปรารถนาได1 สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานด1านนี้           
อย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป6าหมายของแผนยุทธศาสตร:การดําเนินงานด1านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของสถาบัน 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ�งชี้ตามองค:ประกอบคุณภาพ 9 ด1าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย�อยแต�ละด1าน เพ่ือให1
สถาบันอุดมศึกษาใช1เป>นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน        
แต�ละแห�ง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ�งช้ีท่ีใช&ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
ป.จจัยนําเข&า 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
กระบวนการ 

ตัวบ�งช้ีด&าน 
ผลผลิต หรือ

ผลลัพธ� 
รวม 

1. มาตรฐานด1านศักยภาพ และ
ความพร1อมในการจัดการศึกษา 

    

   (1) ด1านกายภาพ ตัวบ�งชี้ท่ี 2.5  - 1 
   (2) ด1านวิชาการ ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 

และ 2.3 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1, 2.4, 

และ 2.6 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 14 5 + 1 

   (3) ด1านการเงิน  ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 - 1 
   (4) ด1านการบริหารจัดการ 

 
ตัวบ�งชี้ท่ี 

1.1,1.2,7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 
12, 13, 15, 

16.1,16.2และ 17 
7 + 6 

2. มาตรฐานด1านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

   (1) ด1านการผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.7, 3.1 
และ 3.2 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 1, 

2, 3 และ 4 
4 + 4 

   (2) ด1านการวิจัย 
ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 และ 
4.2 

ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 
5, 6 และ 7 

3 + 3 

   (3) ด1านการให1บริการทาง 
        วิชาการแก�สังคม 

 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 และ 

5.2 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 8, 
9,18.1 และ 18.2 

2 + 4 

   (4) ด1านการทํานุบํารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรม 

 ตัวบ�งชี้ท่ี 6.1 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี  

10 และ 11 
1 + 2 

รวม 4 19 1 + 20 24 + 20 
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ปVงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปVงบประมาณถัดไป 

ปVการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 

พ.ค. – มิ.ย. 

ตารางที่ 4.5 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 

เปรียบเทียบป?งบประมาณกับป?การศึกษา ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปBดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                  
 
 

 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปBดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจําปVการศึกษาใหม�โดยประกาศตัวบ�งชี้ก�อน

เริ่มต1นปVการศึกษาใหม�และแจกคู�มือการจัดทํา 
SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ�งชี้ วิธีการ
และกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปV 

                 
 
 
 

2. สถาบันเก็บข1อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ�งชี้
ที่ได1ประกาศใช1บนระบบ CHE QA Online  (มี

ทีมงานให1 คําปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หน�วยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บข1อมูล
พร1อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการตาม

ความเหมาะสม) 
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ตารางที่ 4.5 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต�อ) 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปBดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     3. ภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าจัดทํา 

SARและเตรียมการประเมินระดับภาควิชาหรือ
หน�วยงานเทียบเท�า และแต�งตั้ งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า 

                 

     4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน�วยงาน
เทียบเท�า 

                 

     5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชา
หรือหน�วยงานเทียบเท�ามาจัดทํา SAR บน
ระบบ CHE QA Online และเตรียมการ

ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า 
และแต�งตั้งกรรมการประเมินระดับคณะวิชา
และหน�วยงานเทียบเท�า 

                 

     6. ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน�วยงาน
เทียบเท�าบนระบบ CHE QA Online 

                 

      7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะ
วิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�ามาจัดทํา SAR บน
ระบบ CHE QA Online และเตรียมการ

ประเมินระดับสถาบันและแต�งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับสถาบัน 
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ตารางที่ 4.5 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต�อ) 

กิจกรรมดําเนินการ 
ต.ค. - 
พ.ค. 

มิ.ย. 
(เปBดเทอม) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE 
QA Online และนําผลการประเมินเสนอสภา

สถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันใน 
ปVการศึกษาถัดไป 

                 

      9. ผู1บริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ข1 อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้ง

ข1อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ:/
แผนปฏิ บั ติ ก า รประ จํ าปV แล ะ เ สนอตั้ ง

งบประมาณปVถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนา
และเสนอใช1งบประมาณกลางปV 

                 

      10. ส�งรายงานประจําปVที่เป>นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด1วย SAR 
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
หรือหน�วยงานเทียบเท�าและระดับสถาบัน)ให1

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ�าน
ระบบ CHE QA Online และหน�วยงานต1น
สังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปVการศึกษา) 
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ภาคผนวก ก 
ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงาน 

(1) อาจารย)ประจําหลักสูตร อย�างน,อยร,อยละ 80 มีส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ 
    ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล,องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
    แห�งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ,ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ,ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
    มคอ.4 อย�างน,อยก�อนการเป=ดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให,ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม  
    (ถ,ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป=ดสอนให,ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปAการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนร,ทู  ี่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
    (ถ,ามี) อย�างน,อยร,อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป=ดสอนในแต�ละปAการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู,จาก 
    ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปAท่ีแล,ว 
(8) อาจารย)ใหม� (ถ,ามี) ทุกคน ได,รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด,านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย)ประจําทุกคนได,รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน,อยปAละหนึ่งครั้ง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ,ามี) ได,รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
      ไม�น,อยกว�าร,อยละ 50 ต�อปA 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปAสุดท,าย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม�น,อยกว�า 3.5  
      จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู,ใช,บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ยไม�น,อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหตุ 
 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมให,สอดคล,องกับพันธกิจและวัตถุประสงค)ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปJาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว,  
ในรายละเอียดของหลักสูตร ท้ังนี้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต,องมีผลการดําเนินการ      
ท่ีบรรลุตามเปJาหมายตัวบ�งชี้ ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ)ดีจึงจะได,รับการเผยแพร�หลักสูตรท่ีได,มาตรฐานตาม      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ โดยเกณฑ)การประเมินผ�านคือ มีการดําเนินงานตามข,อ 1-5 
และอย�างน,อยร,อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว,ในแต�ละปA 
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 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมีระบบการสอบซ�อม
อนุโลมให,ปรับตัวบ�งชี้ในข,อ 4 และข,อ 5 เปNนดังนี้ 
  ข$อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ,ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสอบซ�อมให,ครบทุกชุด
วิชา/รายวิชาท่ีเป=ดสอน 
  ข$อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปAการศึกษา 
ภายใน 90 วันหลังสอบซ�อม 
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ภาคผนวก ข 
แบบรายงานผลการประเมิน 

 
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค+ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน  � กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน 

� กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี 
� กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง 

� ค 1 สถาบันท่ีเน,นระดับบัณฑิตศึกษา 
� ค 2 สถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี 

� กลุ�ม ง สถาบันท่ีเน,นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
        โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ เป-าหมาย 

ผลการประเมิน1 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ+ สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ+ 
(%หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2    

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 (สมศ.16.1)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 (สมศ.16.2)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 (สมศ.17)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4    

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.5    

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.6     

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.7     

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.8    

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.9 (สมศ.1)  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.10 (สมศ.2)     
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ตัวบ�งช้ีคุณภาพ เป-าหมาย 

ผลการประเมิน1 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ+ สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ+ 
(%หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.11 (สมศ.3)  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.12 (สมศ.4)  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.13 (สมศ.14)    
ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 3.2    

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2    

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.4 (สมศ.5)  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.5 (สมศ.6)  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 4.6 (สมศ.7)  
 

  
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2    

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 (สมศ.8)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.4 (สมศ.9)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.5 (สมศ.18.1)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.6 (สมศ.18.2)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 6.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 6.2 (สมศ.10)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 6.3 (สมศ.11)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.2    
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ตัวบ�งช้ีคุณภาพ เป-าหมาย 

ผลการประเมิน1 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ+ สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ+ 
(%หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.3    

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.4    

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.5 (สมศ.12)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.6 (สมศ.13)    

ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1    

ตัวบ�งชี้ท่ี 9.1    
ตัวบ�งชี้ท่ี 9.2 (สมศ.15)    
1 ให,ระบุเปNนตัวเลขท่ีสอดคล,องกับเกณฑ)ท่ีใช,ประเมินสําหรับตัวบ�งชี้นั้นๆ เช�น ระบุเปNนค�าร,อยละ หรือระบุ
เปNนสัดส�วน หรือระบุเปNนคะแนน หรือระบุเปNนจํานวน หรือระบุเปNนข,อ 
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค+ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน  � กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน    � กลุ�ม ข สถาบันที่เน,นระดับปริญญาตรี 

� กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง    � กลุ�ม ง สถาบันที่เน,นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
� ค 1 สถาบันที่เน,นระดับบัณฑิตศึกษา               โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
� ค 2 สถาบันที่เน,นระดับปริญญาตรี 

องค+ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุงเร�งด�วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช, 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ ป8จจัย
นําเข$า 

กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

องค)ประกอบที่ 1       
องค)ประกอบที่ 2       
องค)ประกอบที่ 3       
องค)ประกอบที่ 4       
องค)ประกอบที่ 5       
องค)ประกอบที่ 6       
องค)ประกอบที่ 7       
องค)ประกอบที่ 8       
องค)ประกอบที่ 9       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของทุกองค)ประกอบ       

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน  � กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน    � กลุ�ม ข สถาบันที่เน,นระดับปริญญาตรี 

� กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง    � กลุ�ม ง สถาบันที่เน,นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
� ค 1 สถาบันที่เน,นระดับบัณฑิตศึกษา               โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
� ค 2 สถาบันที่เน,นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุงเร�งด�วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช, 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

มาตรฐานที่ 1       

มาตรฐานที่ 2 
      มาตรฐานที่ 2 ก 
      มาตรฐานที่ 2 ข 

     
ไม�นําตัวบ�งชี้ สมศ.ที่ 15 
มาคํานวณ 

มาตรฐานที่ 3       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด$านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน  � กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน    � กลุ�ม ข สถาบันที่เน,นระดับปริญญาตรี 

� กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง    � กลุ�ม ง สถาบันที่เน,นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
� ค 1 สถาบันที่เน,นระดับบัณฑิตศึกษา               โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
� ค 2 สถาบันที่เน,นระดับปริญญาตรี 

มุมมองด$านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุงเร�งด�วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช, 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ ป8จจัย
นําเข$า 

กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

ด,านนักศึกษาและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย       

ด,านกระบวนการภายใน      ไม�นําตัวบ�งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ 

ด,านการเงิน       

ด,านบุคลากรการเรียนรู,และนวัตกรรม       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของทุกมุมมอง       

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน    � กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน  � กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี 

   � กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง  � กลุ�ม ง สถาบันท่ีเน,นการวิจัยข้ันสูง 
   � ค 1 สถาบันท่ีเน,นระดับบัณฑิตศึกษา     และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
   � ค 2 สถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี     โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

     

มาตรฐานสถาบัน 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต,องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานต,องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช, 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุป8จจัย

นําเข$า 

กระบวน

การ 
ผลลัพธ+ รวม 

1. มาตรฐานด,านศักยภาพและ  

ความพร,อมในการจัดการศึกษา 
      

   (1) ด,านกายภาพ       

   (2) ด,านวิชาการ       

   (3) ด,านการเงิน       

   (4) ด,านการบริหารจัดการ      

ไม�นําตัวบ�งช้ี 

สมศ.ท่ี 15 

มาคํานวณ 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ�งชี้ของมาตรฐานที่ 1       

2. มาตรฐานด,านการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
      

   (1) ด,านการผลิตบัณฑิต       

   (2) ด,านการวิจัย       

   (3) ด,านการให,บริการทางวิชาการ

แก�สังคม 
      

   (4) ด,านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
      

เฉลีย่รวมทุกตัวบ�งชี้ของมาตรฐานที่ 2       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมิน       



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

208
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

   ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป-าหมาย 
ผลการดําเนินงาน1 

การบรรลุ
เป-าหมาย 

คะแนนประเมินโดย 
คณะกรรมการ (เกณฑ+สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต�างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง       ผลลัพธ+ 
 (%หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ�งชี้ที่ 1.1      
ตัวบ�งชี้ที่ 1.2      
ตัวบ�งชี้ที่ 1.3 (สมศ.16.1)      
ตัวบ�งชี้ที่ 1.4 (สมศ.16.2)      
ตัวบ�งชี้ที่ 1.5 (สมศ.17)      
ตัวบ�งชี้ที่ 2.1      

ตัวบ�งชี้ที่ 2.2  
  

  
 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.3  
   

 
 
 

 

 
ตัวบ�งชี้ที่ 2.4      
ตัวบ�งชี้ที่ 2.5        
ตัวบ�งชี้ที่ 2.6      
ตัวบ�งชี้ที่ 2.7      

ตัวบ�งชี้ที่ 2.8       

ตัวบ�งชี้ที่ 2.9 (สมศ.1)  
  

   
 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.10 (สมศ.2)  
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   ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป-าหมาย 
ผลการดําเนินงาน1 

การบรรลุ
เป-าหมาย 

คะแนนประเมินโดย 
คณะกรรมการ (เกณฑ+สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต�างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง       ผลลัพธ+ 
 (%หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.11 (สมศ.3)  
  

  
 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.12 (สมศ.4)  
   

 
 
 

 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 2.13 (สมศ.5)  
   

 
 
 

 

 
ตัวบ�งชี้ที่ 3.1      
ตัวบ�งชี้ที่ 3.2      
ตัวบ�งชี้ที่ 4.1       
ตัวบ�งชี้ที่ 4.2       

ตัวบ�งชี้ที่ 4.3  
 

   
 

 

ตัวบ�งชี้ที่ 4.4 (สมศ.5)  
     

 

ตัวบ�งชี้ที่ 4.5 (สมศ.6)  
   

 
 
 

 
 

 ตัวบ�งชี้ที่ 4.6 (สมศ.7)  
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   ตัวบ�งชี้คุณภาพ เป-าหมาย 
ผลการดําเนินงาน1 

การบรรลุ
เป-าหมาย 

คะแนนประเมินโดย 
คณะกรรมการ (เกณฑ+สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่ต�างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง       ผลลัพธ+ 
 (%หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ�งชี้ที่ 5.1       
ตัวบ�งชี้ที่ 5.2       
ตัวบ�งชี้ที่ 5.3 (สมศ.8)      
ตัวบ�งชี้ที่ 5.4 (สมศ.9)      
ตัวบ�งชี้ที่ 5.5 (สมศ.18.1)      
ตัวบ�งชี้ที่ 5.6 (สมศ.18.2)      
ตัวบ�งชี้ที่ 6.1       

ตัวบ�งชี้ที่ 6.2 (สมศ.10)      
ตัวบ�งชี้ที่ 6.3 (สมศ.11)      
ตัวบ�งชี้ที่ 7.1       

ตัวบ�งชี้ที่ 7.2       
ตัวบ�งชี้ที่ 7.3        
ตัวบ�งชี้ที่ 7.4       
ตัวบ�งชี้ที่ 7.5 (สมศ.12)      

ตัวบ�งชี้ที่ 7.6 (สมศ.13)      

ตัวบ�งชี้ที่ 8.1       

ตัวบ�งชี้ที่ 9.1       
ตัวบ�งชี้ที่ 9.2 (สมศ.15)       
1 ให,ระบุเปNนตัวเลขที่สอดคล,องกับเกณฑ)ที่ใช,ประเมินสําหรับตัวบ�งชี้นั้น ๆ เช�น ระบบเปNนสัดส�วน หรือระบุเปNนคะแนน หรือระบุเปNนจํานวน หรือระบุเปNนข,อ 
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ตาราง ป.2 ก   ผลการประเมินตาม 9 องค+ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 
 

องค+ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

องค)ประกอบที่ 1               - สกอ. 1.1,1.2     

องค)ประกอบที่ 2 สกอ. 2.2,2.3 และ 2.5 สกอ. 2.1,2.4,2.6 และ 2.7 สกอ. 2.8    
องค)ประกอบที่ 3               - สกอ. 3.1 และ 3.2       -    
องค)ประกอบที่ 4 สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2       -    
องค)ประกอบที่ 5               - สกอ. 5.1 และ 5.2     
องค)ประกอบที่ 6               - สกอ. 6.1     
องค)ประกอบที่ 7               - สกอ. 7.1,7.2,7.3 และ 7.4     
องค)ประกอบที่ 8               - สกอ. 8.1       -    
องค)ประกอบที่ 9               - สกอ. 9.1       -     
 รวมคะแนนตาม I P O       
    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.2 ข   ผลการประเมินตาม 9 องค+ประกอบ 40 ตัวบ�งชี้ (ไม�นําตัวบ�งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

องค+ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

องค)ประกอบที่ 1         - สกอ. 1.1, 1.2 สมศ. 16 และ 17    

องค)ประกอบที่ 2 สกอ. 2.2, 2.3 
และ 2.5 

สกอ. 2.1, 2.4, 2.6  
และ 2.7 

สกอ. 2.8 และ สมศ. 
1, 2, 3, 4, 14 

   

องค)ประกอบที่ 3         - สกอ. 3.1 และ 3.2              -    
องค)ประกอบที่ 4 สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2 สมศ. 5,6 และ 7    
องค)ประกอบที่ 5         - สกอ. 5.1 และ 5.2 สมศ. 8,9 และ 18    
องค)ประกอบที่ 6         - สกอ. 6.1 สมศ. 10 และ 11    
องค)ประกอบที่ 7         - สกอ. 7.1, 7.2, 7.3  

และ 7.4 
สมศ. 12 และ 13    

องค)ประกอบที่ 8         - สกอ. 8.1              -    
องค)ประกอบที่ 9         - สกอ. 9.1              -     
  รวมคะแนนตาม I P O       

     ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.3  ก ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 23 ตัวบ�งชี้ 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

มาตรฐานที่ 1             -               - สกอ. 2.8    
มาตรฐานที่ 2 ก              - สกอ. 1.1, 1.2,2.4, 7.1, 7.3, 

7.4, 8.1 และ 9.1 
      -    

มาตรฐานที่ 2 ข สกอ. 2.2, 2.3, 2.5     
และ 4.3 

สกอ. 2.1, 2.6, 2.7,3.1, 3.2, 
4.1, 5.1,5.2, และ 6.1 

      -    

มาตรฐานที่ 3  - สกอ. 4.2 และ 7.2       -    
 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
   ของทุกมาตรฐาน 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.3 ข ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 40 ตัวบ�งชี้ (ไม�นําตัวบ�งชี้ สมศ. ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

มาตรฐานที่ 1 
           -              - สกอ. 2.8 และ สมศ.  

1, 2, 3 และ 4 
   

มาตรฐานที่ 2 ก 
           - สกอ. 1.1,1.2,2.4, 7.1, 7.3, 

7.4, 8.1 และ 9.1 
สมศ. 12 และ 13                 

มาตรฐานที่ 2 ข 
สกอ. 2.2, 2.3, 2.5 
และ 4.3 

สกอ. 2.1, 2.6, 2.7, 3.1, 
3.2, 4.1, 5.1,5.2 และ 6.1 

สมศ. 8, 9, 10, 11,  
14, 16, 17 และ 18                 

   

มาตรฐานที่ 3              - สกอ. 4.2 และ 7.2 สมศ. 5,6 และ 7    
 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
  ของทุกมาตรฐาน 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.4 ก ผลการประเมินตามมุมมองด$านการบริหารจัดการ  23 ตัวบ�งชี้ 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

ด,านนักศึกษาและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย            - 
สกอ. 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 5.1 
และ 5.2 

สกอ. 2.8    

ด,านกระบวนการภายใน สกอ. 2.5 
สกอ. 1.1,1.2, 2.1, 2.4, 4.1, 6.1,
7.1,7.3,7.4 และ 9.1 

      -    

ด,านการเงิน สกอ. 4.3 สกอ. 8.1       -    

ด,านบุคลากรการเรียนรู, 
และนวัตกรรม 

สกอ. 2.2 และ 2.3 สกอ. 4.2 และ 7.2       -    

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
     ของทุกมุมมอง 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.4 ข ผลการประเมินตามมุมมองด$านการบริหารจัดการ 40 ตัวบ�งชี้ (ไม�นําตัวบ�งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

ด,านนักศึกษาและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย            - สกอ. 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 
5.1 และ 5.2 

สกอ. 2.8 และ 
สมศ. 1, 2, 3, 4, 8,  
9 และ 18 

     

ด,านกระบวนการภายใน สกอ. 2.5 สกอ. 1.1,1.2, 2.1, 2.4, 4.1, 
6.1, 7.1, 7.3, 7.4 และ 9.1 

สมศ. 10, 11, 12,  
13, 16 และ 17 

   

ด,านการเงิน สกอ. 4.3 สกอ. 8.1          -    

ด,านบุคลากรการเรียนรู,และนวัตกรรม สกอ. 2.2 และ 2.3 สกอ. 4.2 และ 7.2 สมศ. 5, 6, 7 และ  
14 

   

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
    ของทุกมุมมอง 

      

    ผลการประเมิน       
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 

217
ตาราง ป.5 ก ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 23 ตัวบ�งชี้ 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

1. มาตรฐานด,านศักยภาพและความ
พร,อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด,านกายภาพ สกอ. 2.5                   -      -    
(2) ด,านวิชาการ สกอ. 2.2 และ 2.3 สกอ. 2.1, 2.4, 2.6     
(3) ด,านการเงิน           - สกอ. 8.1      -    
(4) ด,านการบริหารจัดการ           - สกอ. 1.1,1.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

และ 9.1 
    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งขี้ของมาตรฐานที่ 1       
2. มาตรฐานด,านการดําเนินการตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1) ด,านการผลิตบัณฑิต  สกอ. 2.7, 3.1 และ 3.2 สกอ. 2.8    
(2) ด,านการวิจัย สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2     
(3) ด,านการให,บริการทางวิชาการ 
แก�สังคม       

 สกอ. 5.1 และ 5.2     

(4) ด,านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

 สกอ. 6.1      
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ตาราง ป.5 ข ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 40 ตัวบ�งชี้ (ไม�นําตัวบ�งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุงเร�งด�วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต$องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช$ 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ป8จจัยนําเข$า กระบวนการ ผลลัพธ+ รวม 

1. มาตรฐานด,านศักยภาพและ 
ความพร,อมในการจัดการศึกษา 

      

   (1) ด,านกายภาพ สกอ. 2.5                      -               -    
   (2) ด,านวิชาการ สกอ. 2.2, 2.3 สกอ. 2.1,2.4,2.6 สมศ. 14    
   (3) ด,านการเงิน         - สกอ. 8.1               -    
   (4) ด,านการบริหารจัดการ         - สกอ.  1.1,1.2,7.1, 7.2, 7.3,

7.4 และ 9.1 
สมศ. 2, 13, 16 และ 17    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งขี้ของมาตรฐานที่ 1       
2. มาตรฐานด,านการดําเนินการตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

   (1) ด,านการผลิตบัณฑิต  สกอ. 2.7,3.1 และ 3.2 สกอ. 2.8 และ สมศ. 1, 
2, 3 และ 4 

   

   (2) ด,านการวิจัย สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2 สมศ. 5, 6 และ 7    
   (3) ด,านการให,บริการทางวิชาการ 
แก�สังคม       

 สกอ. 5.1 และ 5.2 สมศ. 8, 9 และ 18    

   (4) ด,านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

 สกอ. 6.1  สมศ. 10 และ 11    
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การกําหนดรหัสหลักฐานอ$างอิงเปIนตัวเลข 
 

รหัส ความหมาย 
ตัวท่ีหนึ่ง ตัวบ�งชี้ท่ี 
ตัวท่ีสอง ค�าระดับเกณฑ)การประเมิน 
ตัวท่ีสาม ลําดับท่ีของหลักฐานอ,างอิงในแต�ละเกณฑ)การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                        
      
      

    1.1 -  1 - 1 
     
         

ตัวบ�งชี้ท่ี  1.1 

ค�าระดับเกณฑ)การประเมิน 

ลําดับท่ีหลักฐาน 1                                     
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ตารางเชื่อมโยงตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ปAการศึกษา - - 16. ผลการพัฒนาให,บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค)ของ
การจัดตั้งสถาบัน 

17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน,นและจุดเด�นที่
ส�งผลสะท,อนเปNนเอกลักษณ)ของ
สถาบัน 

ปAการศึกษา 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ปAการศึกษา 15. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สร,างคุณค�า 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

- - 

2.2  อาจารย)ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปAการศึกษา - - - - 
2.3  อาจารย)ประจําที่ดํารงตําแหน�งทาง

วิชาการ 
ปAการศึกษา - - - - 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย)และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ปAการศึกษา 13 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร 
การจัดการความรู,เพื่อพัฒนาบุคลากร 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย)ของสถาบันอุดมศึกษา 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

14. การพัฒนาคณาจารย) ปAการศึกษา 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

2.5 ห,องสมุด อุปกรณ)การศึกษาและ
สภาพแวดล,อมการเรียนรู, 

ปAการศึกษา - - - - 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน         
การสอน 

 11 ระดับความสําเร็จในการให,ความสําคัญ 
กับผู,รับบริการและการเป=ดโอกาสให,
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร�วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

14 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน,นผู,เรียน
เปNนสําคัญ 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ปAการศึกษา 4.1.1  ร,อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ที่ได,งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปA 

4.1.2  ร,อยละของบทความวิทยานิพนธ)
ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ)เผยแพร�
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติต�อ
จํานวนวิทยานิพนธ)ปริญญาโทหรือ
เอก 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได,งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปA 

3. ผลงานของผู,สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได,รับการตีพิมพ)หรือเผยแพร� 

4. ผลงานของผู,สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได,รับการตีพิมพ)หรือ
เผยแพร� 

ปAการศึกษา 
 

ปAปฏิทิน 
 
 

ปAปฏิทิน 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

4.1.3 ร,อยละของนักศึกษาที่สอบผ�านเกณฑ)
การทดสอบความรู,ความสามารถด,าน
ภาษาต�างประเทศ 

   

6.1 ร,อยละของระดับความพึงพอใจ 
     ต�อบัณฑิตของผู,ใช,บัณฑิต 

ใช,ผลการประเมิน
จากสํานักงาน
สถิติแห�งชาติ 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

ปAการศึกษา 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร,าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให,นักศึกษา 

ปAการศึกษา - - - - 

3.1 ระบบและกลไกการให,คําปรึกษาและ
บริการด,านข,อมูลข�าวสาร 

ปAการศึกษา - - - - 

3.2 ระบบและกลไกการส�งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ปAการศึกษา - - - - 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร,างสรรค) 

ปAการศึกษา - - - - 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู, 
     จากงานวิจัยหรืองานสร,างสรรค) 

ปAการศึกษา 3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร,างสรรค) 
     ที่ได,รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 
     อนุสิทธิบัตร 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

5. งานวิจัยหรืองานสร,างสรรค)ที่ได,รับการ
ตีพิมพ)หรือเผยแพร� 

6. งานวิจัยที่นําไปใช,ประโยชน) 

ปAปฏิทิน 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

4.2.1 ร,อยละของงานวิจัยหรืองานสร,างสรรค)
ที่ตีพิมพ)เผยแพร�ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต�ออาจารย)ประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา 

4.2.2 ร,อยละของงานวิจัยหรืองานสร,างสรรค)
ที่นํามาใช,อันก�อนให,เกิดประโยชน)อย�าง
ชัดเจนต�ออาจารย)ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

7. ผลงานวิชาการที่ได,รับการรับรองคุณภาพ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร,างสรรค)ต�อจํานวนอาจารย)ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

ปAงบประมาณ 
ปAการศึกษา 
ปAปฏิทิน 

- - - - 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก�สังคม 

ปAการศึกษา - - 8. ผลการนําความรู,และประสบการณ)จาก
การให,บริการวิชาการมาใช,ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ 

    การวิจัย 

ปAการศึกษา 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให,เกิด
ประโยชน)ต�อสังคม 

ปAการศึกษา - - 9. ผลการเรียนรู,และเสริมสร,างความเข,มแข็ง
ของชุมชนหรือองค)กรภายนอก 

ปAการศึกษา 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

18. ผลการชี้นําและ/หรือแก,ป\ญหาสังคมใน
ด,านต�างๆ ของสถาบัน  

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ปAการศึกษา - - 10. การส�งเสริมและสนับสนุนด,านศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ปAการศึกษา 

7.1 ภาวะผู,นําของสภาสถาบันและผู,บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน 

ปAการศึกษา 10.1 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน,าที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

10.2 ระดับคุณภาพของการถ�ายทอด
เปJาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

       สู�การปฏิบัติ 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน,าที่ของสภา
สถาบัน 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน,าที่ของ
ผู,บริหารสถาบัน 

ปAการศึกษา 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู, ปAการศึกษา 13. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู,เพื่อพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

- - 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ปAการศึกษา 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานข,อมูลอุดมศึกษา 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

- - 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ปAงบประมาณ 10.2 ระดับคุณภาพของการถ�ายทอด
เปJาหมายของสภามหาวิทยาลัย 

        สู�การปฏิบัติ 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

- - 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน 
     และงบประมาณ 

ปAงบประมาณ 
ปAปฏิทิน 

ปAการศึกษา 

- - - - 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ปAการศึกษา 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ใช,ผลการประเมิน
จากระบบ CHE 

QA Online 

15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต,นสังกัด 

ปAการศึกษา 

- - 6.2 ร,อยละของระดับความพึงพอใจต�อ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

ใช,ผลการประเมิน
จากสํานักงาน
สถิติแห�งชาติ 

 
 

- - 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  

(สํานักงาน ก.พ.ร.) 

แนวทางการ
ประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ปJที่ใช$ในการ
จัดเก็บข$อมูล 

ประกอบด$วย 
9 องค)ประกอบ 23 ตัวบ�งชี้ 

   ประกอบด$วย 
3 กลุ�มตัวบ�งชี้ 6 ด,าน 18 ตัวบ�งชี้ 

 

- - 8. ร,อยละของอัตราการเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณรายจ�ายลงทุน/ภาพรวม/เงิน
โครงการภายใต,แผนปฏิบัติการไทย
เข,มแข็ง 2555 

ใช,ผลการประเมิน
จาก

กรมบัญชีกลาง 

- - 

- - 9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําต,นทุน 
   ต�อหน�วยผลผลิต 

ใช,ผลการประเมิน
จาก

กรมบัญชีกลาง 

- - 

- - 10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ใช,ผลการประเมิน
จากสํานักงาน 

ก.พ.ร. 

- - 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 



 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ที่  3866 / 2554 

เรื่อง   แต"งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ป.การศึกษา  2554 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2552 แก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ได2กําหนดจุดมุ"งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ"งเน2นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด

รายละเอียดไว2ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด2วย “ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และให2ถือว"าการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเป@นส"วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต2องดําเนินการอย"างต"อเนื่อง เพื่อ

ใช2เป@นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อให2ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย"างต"อเนื่อง      

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ส"งผลต"อการจัดการศึกษาให2มีคุณภาพ  เป@นไปตามมาตรฐาน 

ตลอดจนทําให2การดําเนินงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคDที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

อาศัยอํานาจความตามมาตรา 31 (1)  แห"งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                

พ.ศ. 2547  จึงแต"งตั้งบุคคลเป@นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  ประจําป.การศึกษา 2554 ดังต"อไปนี้ 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายบริหาร  กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายวิชาการ  กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัยและนิติกร กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายวิจัยและกิจการพิเศษ กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านสิทธิประโยชนD กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านประกันคุณภาพ กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านนิเทศสัมพันธD กรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตรD กรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD กรรมการ 
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มีหน2าที่ 

1. นํานโยบายด2านการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทําแผนการดําเนินงานเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

2. พิจารณามาตรฐานและตัวบ"งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย            

ให2ครอบคลุมองคDประกอบและตัวบ"งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และครอบคลุมมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  

3. กําหนดตัวบ"งช้ีของการดําเนินงาน ตลอดจนเปKาหมายของแต"ละตัวบ"งช้ีเพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให2ครบทุกภารกิจ 

4. สนับสนุนให2คําแนะนํา ปรึกษาแก"คณะ สํานัก กอง และสาขาวิชา ในการดําเนินงานตาม           

ตัวบ"งช้ีคุณภาพ 

5. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานองคDประกอบตัวบ"งช้ีและเกณฑDการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6. วิเคราะหDผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงกลยุทธDและ

แผนการดําเนินงานอย"างต"อเนื่องทุกป. 

 

 

  

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรD กรรมการ 

ผู2อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

ผู2อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

ผู2อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

ผู2อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองกลาง กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) ทุกคณะ กรรมการ 

นางสาวรัชสุภา การักษD กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนราทิพยD ทองไทย กรรมการและเลขานุการ 
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7. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน ฯ 

8. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให2มีความ

สอดคล2องกับมาตรฐานองคDประกอบและตัวบ"งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 

     ทั้งนี้  ให2คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได2รับการแต"งตั้ง ปฏิบัติหน2าที่

ด2วยความมุ"งม่ัน และบังเกิดผลดีแก"มหาวิทยาลัย 

 

 

                           ส่ัง   ณ  วันที่  14  ตุลาคม   พ.ศ. 2554 

 
 

 

             

 

 
 

(ผู2ช"วยศาสตราจารยDเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 



 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี ๔๓๕๐ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง   แต!งต้ังคณะกรรมการพัฒนาตัวบ!งชี้และเกณฑ+การประเมินสาขาวิชา ประจําป.การศึกษา ๒๕๕๔ 

 
เพ่ือให3หน!วยจัดการศึกษาระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีแนวทางใน       

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต3มาตรฐานตัวบ!งชี้ และเกณฑ+    
การประเมิน เพ่ือรับการประเมินในป.การศึกษา ๒๕๕๔ และนําไปสู!การปฏิบัติได3อย!างสอดคล3องกับบริบท
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหน!วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ให3มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต!อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจความตามมาตรา ๓๑(๑) แห!งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยจึงขอแต!งต้ังบุคคลเปAนคณะกรรมการพัฒนาตัวบ!งชี้และเกณฑ+การประเมินสาขาวิชา ประจําป.
การศึกษา ๒๕๕๔ ดังต!อไปนี้ 

 

๑.  รองศาสตราจารย+นันทะ  บุตรน3อย ประธานกรรมการ 
๒.  ผู3ช!วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการ 
๓.  ผู3ช!วยศาสตราจารย+วิพัฒน+ หม่ันการ กรรมการ 
๔.  ผู3ช!วยศาสตราจารย+ปรีชา โพธิ์แพง กรรมการ 
๕.  ผู3ช!วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา กรรมการ 
๖.  ผู3ช!วยศาสตราจารย+เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการ 
๗.  อาจารย+ ดร.วิยดา เหล!มตระกูล กรรมการ 
๘.  อาจารย+ ดร.ธนวิทย+ บุตรอุดม กรรมการ 
๙.  อาจารย+ ดร.จําเนียร วงษ+โม3 กรรมการ 
๑๐. อาจารย+ ดร.ไพฑูรย+ อินตGะขัน กรรมการ 
๑๑. อาจารย+ชัยวุฒิ โกเมศ กรรมการ 
๑๒. อาจารย+ณรงค+ เครือกันทา กรรมการ 
๑๓. อาจารย+ธิติมา คุณยศยิ่ง กรรมการ 
๑๔. อาจารย+จารุวรรณ ลิมปHไพบูลย+ กรรมการ 
๑๕. อาจารย+เกศนีย+              พิมพ+พก กรรมการ 
๑๖. อาจารย+สมชาย เมืองมูล กรรมการ 
๑๗. อาจารย+บัณศิกาญจ ต้ังภากรณ+ กรรมการ 
๑๘. นางศรีพรรณ มาปลูก กรรมการ 
๑๙. นางประภา ไชยมงคล กรรมการ 
๒๐. นายวรากร เนือยทอง กรรมการ 
๒๑. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล กรรมการ 
๒๒. นางเจนจิรา เชิงดี กรรมการ 
  ๒๓. นางสาว.... 



 ๒ 
 

๒๓. นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร กรรมการ 
๒๔. นางสาวกมลลักษณ+ สกุลศรีนําชัย กรรมการ 
๒๕. นางสาวอนุสรา ศรีวิชัย กรรมการ 
๒๖. นางสาวกานต+กนก คําฝJKน กรรมการ 
๒๗. นางสาวกัญจนพร ตรียมณีรัตน+ กรรมการ 
๒๘. นางสาวรัชสุภา การักษ+ กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางสาวนราทิพย+ ทองไทย กรรมการและผู3ช!วยเลขานุการ 

 
มีหน3าท่ี 
 ๑. ทบทวนระบบ กลไก พัฒนามาตรฐานตัวบ!งชี้ และเกณฑ+การประเมินการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา เพ่ือเริ่มใช3ในป.การศึกษา ๒๕๕๔ เปAนต3นไป 
 ๒. วิเคราะห+และรวบรวมข3อมูลเพ่ือสังเคราะห+รายการหลักฐานการดําเนินงานในแต!ละตัวบ!งชี้
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
 ๓. ประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให3เกิดความเข3าใจในเรื่ององค+ประกอบ ตัวบ!งชี้
และเกณฑ+การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาให3กับคณาจารย+และบุคลากรในทุกสาขาวิชา 
 

     ท้ังนี้  ให3คณะกรรมการท่ีได3รับการแต!งต้ังปฏิบัติหน3าท่ีด3วยความความเรียบร3อยและบังเกิดผลดี
แก!มหาวิทยาลัย 
 

 
                           สั่ง   ณ  วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
         
      
 
 
 

(รองศาสตราจารย+นันทะ  บุตรน3อย) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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