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บทท่ี 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 1. วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1) เพ่ือตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการ 

เรียนการสอนในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

 2) เพ่ือให้สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ทราบสถานภาพของ 

ตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์

(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3) เพ่ือให้สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนทราบจุดแข็ง จุดที่ควร

ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาควร

ปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้มั่นใจว่าสํานัก/สถาบัน 

หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถดําเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่

กําหนด 

5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก/สถาบันหรือหน่วยงานสนับสนุนการ

เรียนการสอน จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และ   

การประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ

สอนที่ได้กําหนด 

2) ผลการปฏิบัติงานของสํานัก / สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดไว้ 
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2.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 

1) ให้สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จัดให้มีหน่วยงานหรือ

คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและ

ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) ให้สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มี

ประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 3) ให้สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนินการตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

 4) ให้สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จัดให้มีระบบและกลไก 

ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินการ ดังน้ี (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

และ แผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการ

วิชาการแก่สังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงิน

และงบประมาณ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ทั้งน้ีให้แต่ละสํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จัดให้มีระบบการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามที่เห็นสมควร 
 

 2.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่

สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

หน่วยงานต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ  พิจารณาและเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 
 

 3. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานของ  หน่วยงานตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้หน่วยงานได้

ทราบสถานภาพที่  แท้จริง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และ

มาตรฐานท่ีตั้งไว้อย่าง  ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและ

หน่วยงานรับการประเมิน จําเป็นต้องกําหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งน้ีหน่วยงาน

ต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เสร็จก่อนส้ินปีการศึกษา ที่จะเริ่ม

วงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ หน่วยงาน ดังนี้ 

  1)  เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร 

จัดการได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม 

2) เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่งให้ 

มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปีการศึกษาของสํานัก/ 

สถาบัน 
 

 4. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 4.1 การเตรียมการของหนวยงานกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
 4.1.1 การเตรียมรายงานประจําป 
 ก. จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้ 

รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือ หลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลา เดียวกับที่ 

นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือเอกสารที่ระบุในรายงาน

การประเมินตนเอง 

 2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ (upload)  

หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (e -manage) ซ่ึงทําให้การจัดเก็บ เป็นระบบ

และง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน

ของหน่วยงาน 

   4.1.2 การเตรียมบุคลากร 
 ก. การเตรียมบุคลากรในหน่วยงานควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญ ๆ อาทิ การประเมิน 

คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่น ไร 

 2) เน้นย้ํากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์ โดย 

ยึดหลักว่าตอบตามส่ิงที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

 3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างใน 

การดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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   4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของ    

ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง 
 

 ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจําเป็นต้องมีบุคลากร  
จํานวน 1 – 3 คน ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคล หรือหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้ 

    1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 

 2) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถให้ 

ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูล

เพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

 3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ มาให้ 

ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

     4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก 

หน่วยงาน ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมิน 

กําหนด 

 5) เมื่อมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ 

ประสานงานแก้ไขได้ทันที 

 4.1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 
     ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 

   1) จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเป็นห้อง

ที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

     2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องเขียนในห้องทํางานและ  อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

   3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 

4) ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ 

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

   5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพ่ิมเติม 

     ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ 

เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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4.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

     ก. สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนจัดทําคําส่ังแต่งตั้งและ

จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งน้ี แนวทางการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินเป็นดังนี้ : 

 1) คณะกรรมการประเมินระดับสํานกั/สถาบัน 

    - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน  

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสํานัก/สถาบัน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้  

ประเมินของสกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสํานัก/สถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และ 

ประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจ

อนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายใน สํานัก/ 

สถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้ 

หลักสูตรของสกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ข้ึนบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

   2) คณะกรรมการประเมินระดับกอง หรือเทียบเท่าระดับกอง 

    - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน  

- เป็นผู้ประเมินจากภายนอก กอง หรือเทียบเท่าระดับกอง ที่ผ่านการ  

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกกอง หรือ 

เทียบเท่าระดับกอง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์ 

อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ.  ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในระดับกอง หรือเทียบเท่ากองต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้

ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสกอ.  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอก สํานัก/ 

สถาบัน  
ข. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วม 

เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ข้อมูลที่ 

คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

4.2 การดําเนินการของสํานัก /สถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ช้ีแจงวัตถุประสงค์

และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
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2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนําเยี่ยม

ชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

3) จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหน่วยงานภายในตลอดจน

อํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรให้มีผู้ประสานงานส่วน

หนึ่งอยู่อํานวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ จากคณะกรรมการประเมินฯ

เมื่อส้ินสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือข้อความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความ

เหมาะสม 

 4.3 การดําเนินการของสํานกั /สถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับสํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องนําผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดําเนิน

ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุงและ

เสริมจุดแข็งซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม 

งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถติดตาม

ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่า สํานัก/สถาบัน  

ช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) สํานัก/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 

 

5. ตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น 1 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้

คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
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ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยม

ตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ข้ึนไปปัดขึ้น) เช่น 

72.364  เป็น  72.36  

3.975   เป็น  3.98 

 

6. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี ้
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการ   

ใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

7. นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี้ 
  การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญ

ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไป

ในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผล

การดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น

ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
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การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและใน
การปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง

วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

   งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่

แสดงออก ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ 

ดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน

ของการศึกษา ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 

3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 

5) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ ที่ใช้เปน็ตัวอย่างในการวิจัย 

6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 

7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 

9) นักวิจยัพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่บุคลากรสายสนับสนุน 

พึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ี

พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่น และยืนหยัดในส่ิงที่

ถูกต้อง 2) ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) 

ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิด

ทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
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และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อ

ผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อ

นักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัย หรือนักวิจยั 

 แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ 

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของ 

ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ 

ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ได้ 

   ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ 

ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 

สําคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่ 

เป็นทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษา  อ่ืนๆ 

องค์การที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย      

ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

 แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสํานัก/สถาบัน ระดับกอง/หน่วยงานเทียบเท่าระดับ

กอง โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี และเป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของสํานัก/สถาบัน ระดับกอง/ 

หน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบัน ควรคลอบคลุมทุก

ภารกิจของสํานัก/สถาบัน ระดับกอง/หน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จ

ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 

โดยสํานัก/สถาบัน ระดับกอง/หน่วยงานเทียบเท่าระดับกองนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็น 

แผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์        

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบ ุ      

ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง 

ใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
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ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้

ได้ผล  ออกมาตามที่ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย

นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี 

การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล 

รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับ 

สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานการบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลาย 

ประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่ 

แตกต่างกันออกไป 

  วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือ วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 

Citation Index Centre (TCI) 

 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น   

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

Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน 

ศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น

วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 

ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย

เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรม

ทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้   การปราศจาก การ

แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา

ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของ

ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม  ให้

องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้  ภายใน 

ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

และผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง

ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้ เมื่อ

มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชน 

สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา

หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการ บริหารส่วนท้องถ่ิน) และ

ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่

ดีของส่วนราชการ 

 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ  ในการ

บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษา การ

ฝึกอบรมและอื่น ๆ 

 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน กลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่

ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ

ไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย เอกฉันท์ 
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บทที ่2 

ตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคณุภาพตามองค์ประกอบคณุภาพ 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
 

องค์ประกอบที ่1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น

หน้าที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม

หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 

ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ

เปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ

สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน

ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ

สังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้อง

มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันดําเนินการสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้อง

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว 

จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศ

ทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแส

โลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ

ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน (คณะกรรมการประจํา

สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย)  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน

สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 

2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไปสู่ทุกหน่วยงาน

ภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
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6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร (ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน (ผู้อํานวยการ/คณบดีและคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน (คณะกรรมการ

ประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ

สภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (คณะกรรมการประจํา

สํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย )โดยเป็นแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 

2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

 

 

 

 

 

 

1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนปฏิบัติราชการ 

3.นโยบายและแผนพัฒนา 

4.พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลา 

5.กรอบแผนอุดมศึกษา 

6.แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

7.รายงานการประชุมการทบทวน

กระบวนการพัฒนาแผน 

8.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

กลยุทธ์,คณะกรรมการดําเนินงาน 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

1.แผนปฏิบตัิราชการ 

2.แผนยุทธศาสตร์ 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ

ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.แผนที่ยทุธศาสตร์ 

2.รายงานผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

3. แผนปฏิบตัิราชการ 

4. แผนยุทธศาสตร์ 

4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี 

และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจําปี 

1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนปฏิบัติราชการ 

3. แผนการประกนัคุณภาพ 

 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ  

4  พันธกิจ 

1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนปฏิบัติราชการ 

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ง ช้ีของ

แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร (ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อพิจารณา 

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ประจําปกีารศึกษา 

2.สรุปรายงานการประชุม (วาระเพื่อ

พิจารณา) 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน

กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบัน (ผู้อํานวยการ/คณบดีและ

คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

เพื่อพิจารณา 

1.สรุปรายงานการประชุม 

 2.แผนยุทธศาสตร์ 

3.แผนกลยทุธ์ 

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของสภาสถาบัน  (คณะกรรมการประจําสํานัก /

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.แผนกลยุทธ์ 

3.แผนปฏิบัติราชการ 

4.แผนยุทธศาสตร์ 
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องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัย

นําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้

ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา

อาจารย์ (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (จ) อุปกรณ์

การศึกษา  (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553 กําหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 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 มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของ

สังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพ

หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่

หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนด

ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  
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(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ

ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ

เวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ

ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน

ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม

กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ

ให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภา

สถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี

การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่

หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้

เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุด  

ก็ได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

1. เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบ

ที่กําหนด 

1.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร 

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร 

3.หนังสือพิจารณาเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานที่เกีย่วข้องของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กํ าหนดโดยคณะกรรมการการ อุดม ศึกษาและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.แนวปฏิบตัิและข้ันตอนการดําเนินงาน

การปิดหลักสูตร 

2.หลักสูตรทีผ่่านกระบวนการปิด

หลักสูตรและผ่านการอนุมตัิจากสภา

และนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดํา เนิน

งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ี

ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม 

ตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร

สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุง

ที่ยังไ ม่ไ ด้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ) 

1.มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานที่เกีย่วข้องของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

3.หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภา 

 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ

ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร

ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 

3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย  

ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 

1.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2 . ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร/บริหาร

หลักสูตร 

4.รายงานสรปุผลการดําเนินงาน

เกี่ยวกบัหลักสูตร 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

5.รายงานผลการประเมินหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ

ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัว

บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและ

ทุกหลักสูตร 

1.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2 . ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร/บริหาร

หลักสูตร 

4.รายงานสรปุผลการดําเนินงาน

เกี่ยวกบัหลักสูตร เช่น มคอ. 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ส่ือการสอน

ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น

ของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ

เป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
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5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหต ุ: 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง

ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน

วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2.แบบสํารวจความต้องการอบรม

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

3.รายงานผลการสํารวจความ

ต้องการ 

4.กรอบอัตรากําลัง 

5.คําส่ังเดินทางไปราชการ 

6.โครงการอบรม/สัมมนา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

1.ระเบียบ/แนวปฏิบัติการสรรหา

บุคลากร 

2.ประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่งรับ

สมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

ประเภทต่าง ๆ  

3.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ

การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

5 .แผนพัฒนาบุ คลากรและสาย

สนับสนุน 

6.โครงการอบรม/ประชมุ/สัมมนา 

7.รายงาน/แบบติดตามการพัฒนา

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ

กําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา 

2.ระเบียบคณะกรรมการดําเนินงาน

จัดหารายได้และผลประโยชน์ของ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการบุคลากร พ.ศ.2553 

3.ประกาศมหา วิทยาลั ยราชภั ฏ

สงขลา  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิ ธีการ 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราการ

จ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากร 

4.ข้ อบั ง คับมหา วิทยา ลัยราชภั ฏ

สงขลา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

และเงื่อนไขการเล่ือนข้ันเงินเดือน

ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2554 

5 .ประกาศมหา วิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เรื่องผลการพิจารณาสรรหา 

“คนดีศรีราชภัฏ” 

6.โครงการตรวจสุขภาพประจําป ี

7.ภาพถ่ายสถานที่ออกกําลังกาย , 

ห้องพยาบาล 

8.ประกาศมหาวิทยาลัยการจัดสรร

บ้านพัก 

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

1.คําส่ังเดินทางไปราชการ 

2.รายงานสรปุผลการดําเนินงาน

โครงการอบรม/สัมมนา 

3.คณะกรรมการกํากับติดตาม 

4.สรุปการนําการจัดการความรู้มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2 . ข้อบั ง คับ ว่า ด้วยจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

4.คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ข้าราชการพลเรือนและพนักงาน 

(สายผู้สอน)ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ตักเตือนการมีคําส่ังหรือการทํา 

ทัณฑ์บน พ.ศ.2550  

 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

1.รายงานการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

1.รายงานการประเมินผลตาม

แผนพัฒนาบคุลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ

จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือ

ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซ่ึงเป็นเรื่อง

ที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนใน

ภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และ

มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย

ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก

หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า

มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง

ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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หมายเหต ุ: 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการ

สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สาร

นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ

สถาบันที่ได้พัฒนาข้ึน และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

1.โครงการอบรมเรื่องการสอนแบบ

เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ 

2.แนวการสอนวิชาที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

3.โครงการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 

4.โครงการศึกษาดูงาน 

5.โครงการราชภัฏวิชาการ 

6.สหกิจศึกษา 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

29

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและ

ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.คู่มือการศึกษา 

2.แนวการสอน 

3.โครงการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 

4.เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2548 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก

ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

1.แนวการสอน 

2.รายวิชาที่ใช้ E-Learning 

3.โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษา 

4.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5.คู่มือการศึกษา 

6.รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,

วิชาปัญหาพิเศษ,สัมมนา 

4 มีการให้ ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

1.หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์

หลักสูตร 

2.รายช่ือคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

3.หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

4.เอกสารเกี่ยวกับการวิพากษ์

หลักสูตรของหน่วยงานระดับคณะ 

5.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1.งานวิจัยในช้ันเรียน 

2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาว่าด้วย กองทนุวิจยั 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3.โครงการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกบั

งานวิจัยด้านการเรียนการสอน 

4. โครงการเสนอผลงานวิจัย 

5. KM ที่พัฒนามาจากงานวิจัย 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ

รายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.แบบสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้เรียนทีมี่ต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ้

2.สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้เรียนทีม่ีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้  

3.รายงานการประเมินผลการสอน

ของอาจารย์ 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล

การประเมินรายวิชา 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร 

2.สรุปผลรายงานการประชมุ

เกี่ยวกบัการพัฒนาหรือปรับปรงุ

การจัดการเรียนการสอน 

3.แนวการสอนทีป่รบัปรุงแล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่  2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา

พึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละ

หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมี

คุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้าน

การคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง

น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่

เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติของบัณฑิต 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่

จัดโดยสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 
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เกณฑ์การประเมิน : 

เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน

กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.แบบสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.ผลการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตร 

2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล

ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

1.ผลการสํารวจคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตร 

4.หลักสูตรทีพั่ฒนา/ปรับปรุง 

3 มีการส่ง เสริมสนับสนุนทรัพยากร ท้ัง ด้านบุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต 

1.คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.แผนพัฒนาบุคลากร 

3.รายวิชาที่ใช้ E-Learning 

4.โครงการศึกษาดูงาน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

5 . โครงการฝึ กประสบการณ์

วิชาชีพ 

6.โครงการ/กิจกรรมที่มีผลต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

7.ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) หรือที่ประชุมระดับชาติ

หรือนานาชาติของบัณฑิต 

1.โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอก 

2.โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา 

ทางวิชาการ 

3.สารประชาสัมพันธ์ 

4.หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 

5.ข้ันตอนการส่งเสริมให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม 

5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 

2.รายงานสรปุโครงการที่

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่

นักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการ

วัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 

1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ี

และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

หมายเหต ุ: 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

หรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึน

ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า

สภาวิชาชีพ) 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.สารปาริฉัตรสัมพันธ์ 

2 . ห นั ง สื อ เ รี ย น รู้ ชี วิ ต ด้ ว ย

กิจกรรม 

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ส ง ข ล า  เ รื่ อ ง  ข้ อ กํ า ห น ด

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม นักศึกษา 

4.เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า

นักศึกษา 

2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป

ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง

ทั่วถึงทั้งสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.สารปาริฉัตรสัมพันธ์ 

2.หนังสือเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ส ง ข ล า  เ รื่ อ ง  ข้ อ กํ า ห น ด

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม นักศึกษา 

4.ภาพไวนิลประชาสัมพันธ์ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

5 . เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า

นักศึกษา 

6.โปสเตอร์รณรงค์การแต่งกาย 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

7.รายงานการประชุมเกี่ยวกับ

การแจ้งข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ

เป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

1.โครงการ/กิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

2.รายงานสรปุโครงการ 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนด

ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

1.โครงการ/กิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

2.รายงานสรปุโครงการ 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก

ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

1.หลักฐานการรับประกาศเกียรติ

คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.สารปาริฉัตรสัมพันธ์ 

3.เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

 

ตวับ่งช้ีที ่2.9 บณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี (สมศ.1) 

คําอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน

สาขานั้นๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่

สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา

เพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

พิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

วิธีการคํานวณ 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี x  100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด  
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หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้

ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาํหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณอย่างน้อย

ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึง  ร้อยละ 70 

ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 

2.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 

4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 

5. จํานวนบณัฑิตทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา 

6. จํานวนบณัฑิตที่ศึกษาต่อ 

7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

ตวับ่งช้ีที ่2.10  คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 

คําอธิบาย   

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ 

Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.

ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ   

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะ
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ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพท่ีมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง     

5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 
 

วิธีการคํานวณ  

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ

การศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่าง

แบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเกบ็ข้อมลูให้ครบท้ัง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

                 (สมศ.3) 

คําอธิบาย   

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญ

ของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด 

ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน

ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์หรือ

บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัด

ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแผร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ

จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์

ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ( SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล 

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

Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ

ของ สมศ.  

วิธีการคํานวณ 

 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนกั ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

(proceeding)  

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

((proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนกั ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

• องคป์ระกอบของคณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมบีุคคลภายนอกสถานศกึษารว่มพจิารณาดว้ย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เปน็โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

อ่ืน  

การเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน เปน็การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  

(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึง นบัรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่

จําเปน็ต้องแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  
1. จํานวนและรายช่ือบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี

ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของ

บทความวิจัยแต่ละชิ้น 
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 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือ

หน่วยงานหรือองค์กร พร้อมท้ังจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและ

ค่าน้ําหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
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องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

หลักการ 

การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซ่ึง

สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซ่ึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน 

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 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. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

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

7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ

ในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้

ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสาร

ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 
หมายเหต ุ: 

ในกรณีคณะหรือสถาบนัทีย่ังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดย

อนุโลม 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

1.โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 

3.ตารางกําหนดวันอาจารย์ที่ปรึกษาพบ

นักศึกษา Home Rome 

4.คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

5 .สารประชา สัม พัน ธ์ค ลิ นิ กบริ ก าร ใ ห้

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 

6.แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อการให้คําแนะนํา/ปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

7 .แบบขอ รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ,แบบ ติ ดต าม

พฤติกรรมและผลการเรียน 

8.โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ,

สรุปผลรายงานการตรวจฯ 

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษา 

1.เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

2.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3.สารประชาสัมพันธ์ 

4.สรุปข่าวกิจกรรม/หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วย

กิจกรรม 

 5.หนังสือเรียนลูกแก้ว บันทึกประสบการณ์

นักศึกษา 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1.โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

2.โครงการของชมรม 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพ 

4.ฐานข้อมูลสถานประกอบการแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อศิษย์เก่า 

1.เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

2.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3.สรุปข่าวกิจกรรม/หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วย

กิจกรรม 

4.สารประชาสัมพันธ์ 

5 มีการจัด กิจกรรมเ พ่ือพัฒนาความรู้ และ

ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

1.ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

2.โครงการ/กิจกรรม 

3.สารประชาสัมพันธ์ 

4.เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน

ข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5 

1.แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อการจัดบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

2 .สรุปแบบประเ มินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดบริการของกองพัฒนา

นักศึกษา 

3.สรุปแบบประเมินผลโครงการเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ วิ ชาการและ วิชาการแ ก่

นักศึกษา 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

1.สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการจัดบริการของกองพัฒนานักศึกษา 

2.สรุปรายงานการประชุม 

3.แผนการให้บริการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร

นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ

คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม

จริยธรรม (2) ความรู้      (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย)และระหว่างสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 สถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย)จัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 

2.หนังสือลูกแก้ว 

3.หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรม 

4 .รายงานสรุปจํานวนกิจกรรม /

โครงการ 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา 

1.โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการให้

ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2 . คํ า ส่ั ง แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการ

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของนักศึกษา 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด

กิจกรรมผู้นํานักศึกษา 

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ ด้านการประกัน

คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนกัศึกษา

อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง

น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม

ต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

รายงานสรปุจํานวนกิจกรรม/

โครงการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

ภายในสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย)และ

ระหว่างสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และมี

กิจกรรมร่วมกัน 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

3.หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมเครือข่าย 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

1.รายงานสรปุผลการดําเนินงาน

โครงการ 

2.แผนการพัฒนาการจัดบริการ 

3.สรุปรายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วน

หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ี

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่

สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน

ทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดย  

บูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย

มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว

ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตาม

แผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและ

พัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน(สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

เกณฑ์การประเมิน : 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 7 ข้อตาม 

เกณฑ์ทั่วไป และ 

ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะ 

กลุ่ม 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิ จัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน

การวิจัยของสถาบัน (สํานัก /สถาบัน /บัณฑิต

วิทยาลัย)และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา 

2.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลา 

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      

ว่าด้วย กองทนุวิจัย พ.ศ.2550 

4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การรับเงินและการเบิกจ่าย

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการ

วิจัย พ.ศ.2554 

5.ระเบียบคณะกรรมการกองทนุวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552 

6 . คู่ มื อ นั ก วิ จั ย  ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ เ ส น อ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณวิจัย 

7.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย 

8.ข้ันตอนการดําเนินงานการบริหารงานวิจัย 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

1.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านการเรียน

การสอน 

2.โครงการทีเ่กี่ยวกบัวิจัย 

3.โครงการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกบัการวิจัย 

4.โครงการนําเสนอผลงานวิจัย 

5.แนวการสอนทีม่ีการบูรณาการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

6.แผนการบรูณาการงานวิจัยกบัการจัดการ

เรียนการสอน 

7.รายงานผลการประเมินแผนบูรณาการ

กระบวนการวิจัย 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

1.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

2.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลา 

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า

ด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ.2550 

4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การรับเงินและการเบิกจ่าย

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการ

วิจัย พ.ศ.2554 

5.ระเบียบคณะกรรมการกองทนุวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552 

6.คู่มือนักวิจยั การจัดทาํข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณวิจัย 

7.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านการเรียน

การสอน 

8.โครงการทีเ่กี่ยวกบัวิจัย 

9.โครงการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกบัการวิจัย 

10.คู่มือจรรยาบรรณนักวิจยั 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน(สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า

ด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ.2550 

2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การรับเงินและการเบิกจ่าย

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการ

วิจัย พ.ศ.2554 

3.ระเ บียบคณะกรรมการกองทุน วิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552 

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

5.ประกาศ/หนังสือที่เกี่ยวกับการเปิดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในและภายนอก 

6.คําส่ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรร

ทุนวิจัย 

7.ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร

ทุนวิจัย 

8.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 

การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน(สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ

ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน 

การวิจัยฯ 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ

จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การ จัด ใ ห้ มีศาสตราจาร ย์อา คันตุ กะหรื อ

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.เอกสารการจัดสรรงบประมาณด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการวิจยั 

3.แบบติดตามการสนับสนนุในด้านต่างๆ 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 

4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

1.แบบแจ้งผลการพิจารณารายงาน

ความก้าวหน้าของการวิจัย 

2.แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่

ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ 

4.รายงานสรปุและติดตามการสนบัสนนุใน

ข้อ 4,5 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.รายงานสรปุผลการประเมิน 

2.สรุปรายงานการประชุม 

3.แผนการวิจยั 

8 

 

 

 

มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

1.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา 

2.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลา 

3.แผนการดําเนินงานด้านวิจัย 

4.ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัย 

5.ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนนุการ

วิจัย 

6.คู่มือนักวิจยั การจัดทําข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณวิจัย 

7.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย 

8.โครงการงานวิจัยภมูิปัญญาท้องถิน่ 

9.ข้ันตอนการสร้างสรรค์งานวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 

นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยส่ิงที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และ

รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก 

ข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

1. เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ

ดําเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.สารประชาสัมพันธ์ 

2.โครงการนําเสนอผลงานวิจัย 

3.โครงการประชุมวิชาการและ

งานวิจัย 

4.เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.ฐานข้อมูลการวิจัย 

6.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 

7.งบประมาณสนบัสนนุการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

8.ข้ันตอนการสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.นโยบายและแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

3.ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัย 

4.คู่มือนักวิจยั การจัดทําข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณวิจัย 

5.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 

3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

1.สารประชาสัมพันธ์ 

2.โครงการนําเสนอผลงานวิจัย 

3.โครงการประชุมวิชาการและ

งานวิจัย 

4.เว็บไซต์ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

5.ฐานข้อมูลการวิจัย 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

1.รายงานสรปุงานวิจัยที่นาํไปใช้

ประโยชน์ 

2.หลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

3.รายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก

งานวิจัย พ.ศ.2553 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

                   ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ปัจจั ย สํา คัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ใ ห้ เ กิดการผลิตงาน วิจั ยหรื องานสร้ า งสรร ค์ ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง

จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ี

ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

                   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =         จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก     x 5 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
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หมายเหต ุ: 
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่

นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ

กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย

สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

 

แนวปฏิบัติ 

แหล่งตรวจสอบ 

1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2. รายช่ือและจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 

3. แผนการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 

4. จํานวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 

คําอธิบาย 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัด

ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ

จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์

ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ( SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล 

ISI Web of science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
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Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ

ของ สมศ.  

เกณฑ์การประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนกั ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

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

จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่

ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

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

จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

หรือ Scopus 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้  

ค่าน้าํหนกั ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

• องคป์ระกอบของคณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมบีุคคลภายนอกสถานศกึษารว่มพจิารณาดว้ย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เปน็โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

อ่ืน  

การเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน เปน็การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  

(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึง นบัรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่

จําเปน็ต้องแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

วิธีการคํานวณ  

      ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5  คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการ

คิดคะแนนระดับสถาบนัให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
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ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี

การศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการและค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่

เผยแพร่ ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน

และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์  

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

 

ตวับ่งช้ีที ่  4.5  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีน่าํไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 

คําอธิบาย 

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมี

คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ

นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยกุต์ใช้กบักลุ่มเป้าหมายโดยมี

หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้

การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับ

งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
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1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่   

สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน

สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริม

ประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป 

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นไปสู่การพัฒนา 

ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ 

จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและการ

ประเมินไว้ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 

หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรบัรอง/การตรวจ

รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะ

เป็นตามปปีฏิทิน หรือปงีบประมาณ หรือปกีารศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล

ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้ง

เดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซํ้ากัน 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่

นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย 

ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลจากงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์

ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา

ส่ิงประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซ่ึงได้มีการศึกษาและการ

ประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์

และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  
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ตวับ่งช้ีที ่ 4.6  ผลงานวิชาการทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพ (สมศ.7) 

คําอธิบาย 

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน

กระบวนกล่ันกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 

(Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกล่ันกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มี 

ข้อความรู้ ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฏีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การ

วิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือ 

ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้ ที่ เ กี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน

ระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ 

หรือผู้อ่านท่ัวไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียน

การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทาง

วิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เรียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง

วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน

การตีพิมพ์และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ

การตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนกั ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 

1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี

คุณภาพของอาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อม

ช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ช่ือ

หน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงาน

วิชาการแต่ละชิ้น  

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ท่ี

ลาศึกษาต่อ 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่

สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด

ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

สาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม 

จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการ

ทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ 

เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง

เครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจาก

การให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

กําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบัน

เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหต ุ: 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ

ข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.แผนการบริการทางวิชาการ 

2.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย

บริการวิชาการแก่สังคม 

3.แผนยุทธศาสตร์ 

4.แผนปฏิบัติราชการ 

5. ข้ันตอนการพิจารณาโครงการบริการ

วิชาการ 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.แผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน 

3.แนวการสอนที่มีการบูรณาการ 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการวิจัย 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.แผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับ 

การวิจัย 

3.แนวการสอนที่มีการบูรณาการ 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

แบบรายงานผลการดําเนินงานการบริการ

วิชาการ(แบบประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย) 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

รายงานการนําผลประเมินไปปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ

เป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ

ความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทาง

วิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) 

1.แผนการบริการทางวิชาการ 

2.แบบสํารวจความต้องการ

ของชุมชน 

3.สรุปรายงานการประชุม 

4.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.รายงานสรปุผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

3 มีการประเ มินประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.แบบประเมินโครงการ/

กิจกรรม/แบบประเมิน

ประโยชน์/ผลกระทบต่อสังคม 

3.รายงานสรปุผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ

กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

1.รายงานผลการนําไป

ปรบัปรุงกิจกรรมการ

ให้บริการทางวิชาการ 

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ

และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน(สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

1.เว็บไซต์สถาบันวิจยัและ

พัฒนา 

2.สารประชาสัมพันธ์ 

3.โครงการประชุม/อบรม/

สัมมนา 

4.เอกสารการจัดการความรู ้
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 

 การเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.8) 

คําอธิบาย  

  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของ

ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน

วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการ

เป็นการบริการท่ีมีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้

พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือ

หลักสูตร เป็นต้น 

  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาการวิจัย 

  ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ีต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ี ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมี

ทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จส้ินในปีที่ประเมิน 

วิธีการคาํนวณ 

  

       จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา 

                            การเรียนการสอนและการวิจัย        x 100 

      จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล

ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย

โดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือ

นําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
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2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จส้ินในปีที่ประเมินและ

โครงการบริการวิชาการท่ีเป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน   

โครงการหนึ่ง ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนหรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับ

ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เปน็การให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ

ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบนั 

 

ตวับ่งช้ีที ่ 5.4 การเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 

คําอธิบาย 

โครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี

สถาบันจัด ข้ึนเ พ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือ

องค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 

2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของ 
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ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง 

ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป 

6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

7. “เข็มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้

โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็น

โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สมศ.จะพิจารณา

ให้คะแนนล่วงหน้า 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

1.แผนปฏิบตัิราชการประจําป ี

2.โครงการบริการวิชาการ 

3.แผนการบริการวิชาการ 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 1.สรุปผลโครงการบริการ 

วิชาการ 

2.แผนปฏิบัติราชการประจาํป ี

3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ

ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 

เอกสาร/หลักฐานแสดงการดําเนินงาน

การเรียนรู้ของชุมชน 

4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ

ชุมชนหรือองค์กร 

เอกสาร/หลักฐานแสดงการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ

ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

แบบประเมินผลกระทบ/ประโยชน์ต่อ

สังคม 
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องค์ประกอบที ่6 การทาํนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี

การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ 

สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น

ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

80

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.นโยบายด้านการบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานด้านการบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.แผนงบประมาณโครงการ 

4.แผนปฏิบัติการประจําป ี

5.แผนยุทธศาสตร์ 

6.ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สํานักและคณะ 

2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.แผนการบรูณาการด้านทาํนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.โครงการ/กิจกรรม 

3.แนวการสอนทีม่ีการบูรณาการ 

4.แบบประเมินการบูรณาการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1.เว็บไซต์ 

2.สารประชาสัมพันธ์ 

3.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

4.โครงการ/กิจกรรม 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.โครงการ/กิจกรรม 

2.แบบประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.หลักฐานแสดงการปรับปรุงการ 

บูรณาการ เช่น แผนการบูรณาการที่

ปรับใหม่ 

2.สรุปรายงานการประชุม 

6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

1.เอกสารการสร้างมาตรฐานคุณภาพ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2 .ราย ช่ือผลงานด้าน ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ ไ ด้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

3.รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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ตวับ่งช้ีที ่ 6.2 การส่งเสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) 

คําอธิบาย 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม 

เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 

เพ่ือให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา 

และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้

ต่อเนื่องที่มั่นคงและย่ังยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดหมายที่ชัดและสามารถ

ประเมินผลได้ 

ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

5. ได้รบัการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 1.แผนส่งเสริมและสนบัสนนุ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2.โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม

และสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 1.รายงานการติดตามแผน

ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 .รายงานผลการประเ มิน

โครงการ 

3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 1.แผนปฏิบตัิราชการ 

2.โครงการ/กิจกรรม 

4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน เอกสารหลักฐานแสดงการ

นําไปใช้ประโยชน์ 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หลักฐานแสดงการได้รบั

รางวัล 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียด

ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ 

3. รายงานสรปุผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 

4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ 

เช่น ข้ันตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ

ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน

หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งช้ีที่  6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

คําอธิบาย 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย

มีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ

พัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือก

รับรักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

ประเดน็การพิจารณา  

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ก่อให้เกิด

วัฒนธรรมที่ดี 

2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 

1.แผนการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้

ด้านสุนทรียภาพ 

2.โครงการ/กิจกรรมการสร้างการมี

ส่วนร่วม 

2 อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์ 
 

1.ภาพถ่ายอาคาร 

2.ภาพถ่ายการจัดตกแต่งสถานที ่
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.ภาพถ่ายการตกแต่งภมูิทศัน์ 

4 มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ  

ภาพถ่ายสถานทีที่่เอ้ือต่อการจัด

กิจกรรม 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2 . ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น พ ร้ อ ม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา  

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม ที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปใีนแต่ละปกีารศึกษา 

2.   โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม  

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัยและความสวยงาม 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม

ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 

หมายเหต ุ 

1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 

พ้ืนที่แวดล้อม ไม่ส้ินเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการ

เปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้    

หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 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 (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เปน็เลิศ 2009-2010 

7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 

9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิ

บาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ

สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย)ปฏิบัติหน้าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกล

ยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) 

3. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) มีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ

สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไปยังบุคลากรในสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

4. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) สนับสนุนให้บุคลากรใน

สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) เต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) บริหารงานด้วยหลัก     

ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสีย 

7. สภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย)ประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไป

ตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 สภาสถาบัน  (คณะกรรมการประจําสํานัก /

สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย)ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี

กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 

1.รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย 

2.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร 

4.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

5.กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย /บัณฑิต

วิทยาลัย 

6.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย /บัณฑิต

วิทยาลัย 

7.ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ

ประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิต

วิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

มีการนํ า ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.แผนปฏิบัติราชการประจําป ี

2.แผนยุทธศาสตร์ 

3.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

4.ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

3 ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) มีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 

รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงาน

ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไป

ยังบุคลากรในสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) 

1.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.แผนยุทธศาสตร์ 

3.แผนปฏิบัติราชการ 

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย /บัณฑิต

วิทยาลัย 

4 ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน 

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย /บัณฑิต

วิทยาลัย 

2.สายตรงผู้อํานวยการ 

3.คําส่ังมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

5 ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม

พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) เต็มตามศักยภาพ 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก/สถาบนั/บัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิต

วิทยาลัย 

2.วาระการประชุม 

3.รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนและเอกสารประกอบการ

ประชุม 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

6 ผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

บาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานัก/สถาบนั/บัณฑิตวิทยาลัย/บัณฑิต

วิทยาลัย 

2.สายตรงผู้อํานวยการ 

7 สภาสถาบัน  (คณะกรรมการประจําสํานัก /

สถาบัน /บัณฑิต วิทยา ลัย )ประ เ มินผลการ

บริหารงานของสถาบัน(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) และผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ/คณบดี 

สํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย ) นําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล 

2.รายงานผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

3.แผนการปรบัปรุงหน่วยงานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุก

คนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ

บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ

ความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งข้ึน 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน       

กลยุทธ์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่างน้อยครอบคลุม

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนปฏิบัติการ 

3.แผนการจัดการความรู้ด้าน

การผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัย 

4.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบของสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และ

ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

1.คําส่ังแต่งตั้งคระกรรมการ

รับผิดชอบของสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.แผนการจัดการความรู้ของ

สํ า นั ก / ส ถ า บั น / บั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

1.แผนการจัดการความรู้ 

2.รายงานผลการจัดกิจกรรม

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 

1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

1 . เ อ ก ส า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร

ดําเนินการตามแผน 

2.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือ

เว็บไซต์ของหน่วยงานอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง 

5 มีการนําความ รู้ ที่ ไ ด้จากการจัดการความรู้ ในปี

การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบของสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.เอกสารการจัดการความรู้ 

3.สรุปรายงานการประชุม 

4.คู่มือการปฏิบัติงาน 

5.รายงานการนําความรู้มาใช้

เ ป็ น แนวป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการ

ทํางาน 
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ตัวบ่งช้ีที่  7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย

และการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของ

ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้องมีความ

สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 

และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(พ.ศ.2552-2555) 

3.แผนปฏิบตัิราชการ  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตามพันธกิจของสถาบัน (สํานัก /สถาบัน /บัณฑิต

วิทยาลัย)  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ 

1.ระบบฐานข้อมูลของสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.ข้อมูลพื้นฐาน CDS  ของสํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

3.หลักฐานการกําหนดรหัสผ่านในการ

เข้าถึงข้อมูล 

4.การทําไฟล์ Backup ฐานข้อมูล 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 1.แบบประเมินความพึงพอใจการใช้

ฐานข้อมูล 

2.รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล 

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

1.รายงานสรุปผลการประเมิน 

2.สรุปรายงานการประชุม 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 

และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 

เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์

ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมี

แผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ

อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล

ยุทธ์เป็นสําคัญ 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร(ผู้อํานวยการ/

คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน 

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย)  ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต 

วิทยาลัย) 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 

ของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน 

(คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเหต ุ: 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปี

การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ

ช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปัจจัยเส่ียงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร

ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ แต่

ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 

เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามส่ือต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ

ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเปน็ศนูย์ (0) ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด

ผลกระทบสําหรับความเส่ียงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบนั 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

กําหนดไว้ล่วงหน้า 
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แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร(ผู้อํานวยการ/

คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน 

( สํ านั ก /สถาบั น /บัณ ฑิต วิทยาลั ย )ร่ วม เป็ น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

2.แผนบริหารความเสี่ยง 

3.คู่มือการบริหารความเส่ียง 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของสถาบัน  ( สํ านัก /สถาบัน /บัณฑิต

วิทยาลัย) จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

         - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ 

ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย  

ระเบียบข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น  

ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง 

ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

         - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

         - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

2.รายงานการบริหารความเส่ียง 

3.ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

4.สรุปรายงานการประชุม 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง

และจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 

1.แผนการบริหารความเส่ียง 

2.สรุปรายงานการประชุม 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความ

เส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

2.คู่มือการบริหารความเส่ียง 

3.รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียง 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผน และรายงานต่อสภาสถาบัน (คณะกรรมการ

ประจําสํานัก /สถาบัน /บัณฑิตวิทยาลัย )  เ พ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.รายงานผลการบริหารความเส่ียง 

2.รายงานการประชุมรายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตามการบริหารความเส่ียง 

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภา

สถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย )  ไปใ ช้ ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

1.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2.แผนบริหารความเสี่ยง 

3.หลักฐานอ่ืนๆที่แสดงการนําข้อเสนอแนะ

มาปรับแผน 
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องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นส่ิงที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้

ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย

บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความ

ต้องการใช้เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา 

ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่ม

สาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการ

พัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตาม

ภารกิจทุกอย่างครบถ้วน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของ

สถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 

6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผน

กลยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์

ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจาก

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา

รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน (คณะกรรมการ

ประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่างต่อเนื่อง 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน (มหาวิทยาลัย) กําหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) มีการติดตามผล

การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

หมายเหต ุ: 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ

สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับ

การดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
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ใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้น

บังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้

จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้อง

มีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ

วิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่

ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.เอกสารงบประมาณรายจ่ายและรายได้  

2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3.แผนยุทธศาสตร์ 

4.แผนปฏิบัติราชการประจําป ี

5.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

6.นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

2.รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณเงิน

รายได้ 

3.คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

4.แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

5.คําล่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองงบประมาณ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ

การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

(สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และบุคลากร 

1.แผนปฏิบตัิการประจําป ี

2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

และรายงานต่อสภาสถาบัน (คณะกรรมการ

ประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.รายงานการตรวจสอบคําขอตั้ง

งบประมาณ 

2.รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจําไตรมาส 

3.วาระการประชุม(คณะกรรมการประจํา

สํานัก/สถาบนั/บัณฑิตวิทยาลัย) 

4.รายงานการประชุม (คณะกรรมการ

ประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย) อย่างต่อเนื่อง 

1.เอกสารการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต 

2 .ร าย ง านผลการ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ที่ แ สดง

รายละเอียดร้อยละของการเบิกจ่าย เงิน

คงเหลือ ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานและ

แนวทางแก้ไข 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา

หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน (มหาวิทยาลัย) 

กําหนด 

1.เอกสารการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอก (สตง.) 

2.เอกสารการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายใน 

3.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในและภายนอก 

4.ระเบียบกระทรวงการคลัง  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

7 ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อํานวยการ/คณบดี สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) มีการติดตามผลการใช้

เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

1.สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2.สรุปรายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํา นักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถาบันต้อง

สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไป

ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น

สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ

ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

สร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี 

เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9

องค์ประกอบคุณภาพ 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้

บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน (สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย)พัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน  ( สํานัก /สถาบัน /บัณฑิต

วิทยาลัย) ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ

ประกันคุณภาพของสํานัก /สถาบัน /

บัณฑิตวิทยาลัย 

3.นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

4.แผนการประกันคุณภาพของสํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

5. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ประจําปีการศึกษา 2555 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ

ประกันคุณภาพ 

3.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปีการศึกษา 2555 

4.เว็บไซต์ของสํานัก /สถาบัน /บัณฑิต

วิทยาลัย 

3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ

สถาบัน (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

2.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปีการศึกษา 2555 

3.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สาม ระดับอุดมศึกษา 

4.รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

5. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ

จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอต่อสภาสถาบัน (คณะกรรมการประจําสํานัก/

ส ถ า บั น / บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย )  แ ล ะ สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย

เป็นรายงานที่ มี ข้อมูลครบถ้วนตามที่ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (สํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

2.รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

3. คํา ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

4.ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 

5.รายงานสรุปผลการประเมินของสํานัก/

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

6.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

7.แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

1.รายงานสรุปผลการประเมินของของ

สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

2.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปีการศึกษา 2555 

3.รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานัก /สถาบัน /

บัณฑิตวิทยาลัย 

4.แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

109

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 

1.ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 

2.ระบบฐานข้อมูล  e-SAR 

3.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปีการศึกษา 2555 

4.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน (สํานัก /

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย) 

1.คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพของสํานัก /

สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 

2.โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ด้าน

การประกันคุณภาพ 

3.โครงการ/กิจกรรม 

8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน (สํานัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย) และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

1.หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม /อบรม /

สัมมนา 

2.โครงการ/กิจกรรมด้านการประกัน

คุณภาพ 

3.โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ

ออนไลน์ 

4.บัน ทึก ข้อตกลงความร่ วมมือทาง

วิ ช าก า ร ด้ า นก า รป ร ะกั น คุณภาพ

การศึกษาของนักศึกษา 

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่หน่วยงาน  ( สํานัก /สถาบัน /บัณฑิต

วิทยาลัย)พัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

1 .แนวปฏิบั ติ ที่ ดีของสํานัก /สถาบัน /

บัณฑิตวิทยาลัย 

2 .งานวิ จัยด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3.สารประชาสัมพันธ์ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

4.เว็บไซต์ 

5.เอกสารหลักฐานแสดงการนําแนว

ปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน 

 

ตวับ่งช้ีที ่ 9.2  ผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในรบัรองโดยต้นสงักัด (สมศ.15) 

คําอธิบาย 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า 

“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาน้ันอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง

เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัด

กําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี จะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน

การประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สํานัก/สถาบัน/บัณฑิต

วิทยาลัย)โดยต้นสังกัด 
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ตัวบ่งช้ีที่ สมศ.16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

คําอธิบาย 

 อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของสถสานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

ตวับ่งช้ีที ่16.1  ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอัตลกัษณ์ 

ประเดน็การพิจารณา 

 1. มีการกําหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย

ได้รบัการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน  

 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด

อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 

 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เปน็ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ    

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

แนวปฏิบัติ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการกํ าหนดกลยุท ธ์และแผนการปฏิบั ติ งาน ที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนปฏิบัติราชการ 

3.อัตลักษณ์ของหน่วยงานที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสภา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

 

2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร

ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ทีก่ําหนดอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ 

 

1.แบบสอบถามการกําหนด     

อัตลักษณ์ 

2.รายงานสรุปแบบสอบถามการ

กําหนดอัตลักษณ์ 

3. แผนปฏิบัติราชการ 

4.โครงการ/กิจกรรม 

3 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  

ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1 .รายงานสรุปแบบสอบถามการ

กําหนดอัตลักษณ์ 

4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์

และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

รายงานสรุป/โครงการ/กิจกรรมที่มี

ผลกระทบต่อสังคม 

5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 

รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับ 

อัตลักษณ์ 

 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ      

อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ เชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 

หมายเหตุ   

1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ 

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

วิธีการคาํนวณ 

 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 

                            จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ

แผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถาบัน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
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หมายเหต ุ “ 1 สถาบนั 1 อัตลักษณ์” โดยความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน โดย 

1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกนั โดยความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบนัก็ได้ 

3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการ 

ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบนั 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจาณา 

ข้อมูลในระดับสถาบนั โดยคณะทีม่ีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัสถาบัน 

2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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ตวับ่งช้ีที ่สมศ.18 ผลการชี้นาํ ป้องกนั หรือแก้ปญัหาของสงัคมในด้านต่าง ๆ 

ตวับ่งช้ีที ่สมศ.18.1 ผลการชี้นาํ ป้องกนั หรือแก้ปญัหาของสงัคมในประเดน็ที ่1 ภายในสถาบนั 

ตวับ่งช้ีที ่สมศ.18.2 ผลการชี้นาํ ป้องกนั หรือแก้ปญัหาของสงัคมในประเดน็ที ่2 ภายนอกสถาบนั 
 

คําอธิบาย 

สถานศึกษาระดับดุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ ประเด็น จากประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม

ในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุง

ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาส

และผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงาน

ส่ิงแวดล้อม อุบัติภัย ส่ิงเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและ

ความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

แบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบัน 
 

ประเดน็การพิจารณา 18.1 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปไีม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  

5. ได้รบัการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ประเดน็การพิจารณา 18.2 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปไีม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

5. ได้รบัการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

4-5 ข้อ 
 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานทีม่ีประโยชน์และสร้าง 

คุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปญัหาสังคมในด้านต่าง ๆ ทีร่ะบุวัตถปุระสงค์และ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบนัที่สถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

3. รายงานสรปุผลโครงการทกุโครงการ 

4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่สดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อ 

สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทีแ่สดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายเหต ุ 

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือนหรือแตกต่างหรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ 

สถาบันก็ได้ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบนัก็ได้ 

3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดง 

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบนั 

การคิดคะแนน 

1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบนัและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  

ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบนั โดยคณะทีม่ีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัสถาบัน 

2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นทีต่่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาใน 

ระดับคณะ 
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แนวปฏิบติั 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 1.แผนปฏิบตัิราชการประจําป ี

2. ปฏิทินการดําเนินกิจกรรม 

3. ตัวอย่างโครงการ 

4. สรปุผลการดําเนินโครงการ 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 1. ปฏิทินการดําเนินกิจกรรม 

2. ตัวอย่างโครงการ 

3. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 18.1 

มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 18.2 

หลักฐานเอกสารแสดงประโยชน์ที่

เกิดข้ึน 

4 มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน

หรือสังคม  18.1 

มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 

18.2 

 

 

หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึง

การเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ

ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึง

การได้รบัการยกย่องระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาต ิ
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องค์ประกอบที่ 10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”  

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 :   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน

ทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกัน

ภัยจากยาเสพติด 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ

การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

5. กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

แนวปฏิบติั 

ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 

 

1.คําส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการในการ

ดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

2.นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

3.คําส่ัง แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ      

ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

119

 

ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

2 จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย

จากยาเสพติด 

 

1.โครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

2.โครงการ / กิจกรรม ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

3.โครงการ / กิจกรรม ด้านภูมิคุ้มกันภยั

จากยาเสพติด  

3 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้

มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจัด

กิจกรรมผู้นํานักศึกษา 

2.หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรม

นักศึกษา 

4 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงาน

นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

1.บันทึกข้อความเชิญประชุม 

2.สรุปรายงานการประชุมช้ีแจงเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) 

5 กํากับ  ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมี

นวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

1.แผนยุทธศาสตร์ 

2.แผนปฏิบัติราชการ 

3.เอกสารสัมมนาผู้นํานักศึกษา 

4 .หนั ง สือ เ รี ยน รู้ ชี วิต ด้ วย กิจกรรม

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

120

 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 :   ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด 

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

ชนิดตัวบ่งช้ี :    ผลผลิต 

แนวปฏิบติั 

แหล่งตรวจสอบ : 

- กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา  3 ดี  จํานวน  2 

ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา  3 ดี  ครบทั้ ง  3 

ด้าน 
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บทที ่3 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 

2554) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน

ปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปล่ียนไปควรเป็น

การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุก

ฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีได้กําหนด

ร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน 

พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ

มาตรฐาน   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ

สภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณา

ปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสู่ความสําเร็จที่

พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์

(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส 

(opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ

ของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจาก

ทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ

กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ

เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง

เป็นทางการ 

2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมี

การมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน

ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ

การประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

4.1 มีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมท้ังเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งน้ี ควรจัดทําพร้อมกับ

การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําป ี

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ

ตาม     ตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย 

อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และ

ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนว

ทางการแก้ไขปรับปรุง 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินท่ีได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่

ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําป ี

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

หลักสูตรและกําหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตร

ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ในสาขาวิชา นั้น ๆ 

1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงาน

ว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติหรือไม่ สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่

นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจําเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการดําเนินการ

ของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาน้ัน ๆ ความ

คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบท่ีสถาบัน

กําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่

สภาสถาบันอนุมัติ 
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2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดย

พิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย 

หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ

คณะกรรมการต่างๆ ตามที่สถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น 

และเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 

30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่

หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนด

ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้อง

ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ

ประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใด

ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งช้ีกลาง) ทั้งในประเด็นการ

บริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัว

บ่งชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอย่างละเอียดและ

รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

และดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษา

และจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่

กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1 สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดย

จัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือ

คณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่กําหนดอย่าง

น้อยทุกปีการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของแต่ละหลักสูตร 

โดยอาจจัดทําเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งช้ี วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทาง

การปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 

กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับ

ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม

ผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์

การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ

ภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่

จําเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจน

กระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

มากกว่าระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก 

เพื่อจูงใจนักศึกษา 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

เน้นการวิจัยให้มากกว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องดําเนินการให้มีจํานวนนักศึกษาใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการวิจัยอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 

5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่

ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงาน

และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมี

การสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสาย

อาจารย์และสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด และ

สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานสามารถ

ประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ใน

ระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน เกิด

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
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ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอ่ืน ๆ การเข้าศึกษา

ในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ

สายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพ่ือการ

ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ

วางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบ

อัตรากําลังที่สถาบันวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job description) 

การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ(competencies ) ที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเป็นให้

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทาง

เดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของบุคลากร

แต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ

ตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย 

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน 

การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ

ของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น 

ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน ๆ 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

128 

 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ

รางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ

เป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเล้ียง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและ

สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางาน

ร่วมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค

สุขภาพ ส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานท่ีออกกําลังกายสนับสนุน

ผู้เช่ียวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการ

ปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้ภายหลัง

การอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง

จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน 

รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
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สนับสนุน โดยที่ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของ

สถาบัน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 

7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย 

สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการ

เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการ

คิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงช้ีแนะ

แหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ

สัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีช่ัวโมง

ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง

ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

1.3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่

ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชา

ระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
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- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จส้ินแล้ว 

โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมงการสอน และการ

ให้คําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะ

พัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการ

เรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิง

ปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

- การประเมินและปรับปรุงการดํา เนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการ

สอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบ

ผู้เรียน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา 

(formative evaluation) และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัดให้มีช่ัวโมงปฏิบัติการ

อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึก

ประสบการณ์ 

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทาง

ปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการน้ีอาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็น

อาจารย์พิเศษสอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชม

หน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดย

การทําวิจัยในช้ันเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การ

จัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่าง

ต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและสิง่สนบัสนนุการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ

เหมาะสมของอุปกรณ์และส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นําผลการประเมินความคิดเห็น

ดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุใน

รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมา

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้ 

- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค

การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอ

การปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงข้ึน 

- ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน 

และผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่

กําหนดทุกปีการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐาน

จากผลการประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้

บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 

โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่

จําเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และ

เผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและ

นําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ

ประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และการ

ประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพ่ือให้ผู้สอน

แต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมี
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการ

เรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการ

ปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้ 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์การ

จัดการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเอง

จากเพื่อนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ข้ันสูง ใช้

วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ

ผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปล่ียน

กิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็น

พิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร

ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือให้การ

เรียนรู้เกิดข้ึนได้    ทุกที่ ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ระชมุระหว่างสถาบนั หรือทีป่ระชมุระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดข้ึนในที่ต่าง ๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในสถาบัน

หรือนอกสถาบัน 

4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติทุกป ีหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 
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4.4 ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ท่ีประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้

ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย

สถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

สถาบัน โดยมีการประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน 

หรือต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะ

กลุ่ม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการมาให้

ความรู้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาจัดทําเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ประมาณ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาได้จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมีการพัฒนาทักษะ

การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นวิจัยของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัย และนําผลไปใช้ประโยชน์ 

6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจัดทําเป็นข่าวเพ่ือ

เผยแพร่ตามส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทําบทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไป

ยังสถาบันหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้อง หรือนําออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้คําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปช่วยช้ีแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหาได้ 

6.6 มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ที่มีบุคคลหรือหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ โดย

อาจใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิง หรือการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 

7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการ

วิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ 

7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 

7.3 อาจมีการตั้งคลินิกให้ความช่วยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

7.4 สนับสนุนให้นักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วน ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่

ได้ ส่งไปยังวารสารต่าง ๆ ในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

7.5 นําบทความวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์

เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

1.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต 

ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสมคํานึงถึง

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือ

นักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ท้ังที่

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอน

หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหา

มากกว่าการแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือให้

คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้

บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่

อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือ

หน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะดูแลได้ 

1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่

นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 
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1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือ

สร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพ่ือ

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัย

และที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพ่ือเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึก

ประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง

วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน

การดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์จดหมายข่าว 

ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และ
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ประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์

เก่าแล้วยังทําให้    ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับศิษย์

เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 

5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการติดตาม

ประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมิน

และระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่

ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ข้ึนไป

จากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ํากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ 

ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งน้ี ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์

เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการทุกด้านตามแผนที่กําหนด 

7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่สถาบัน

จัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ

ในระยะต่อไป 
 

 

 

 

 

 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

138 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รายวิชาในหลักสูตร ทั้งน้ีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กร

นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย ตัว

บ่งช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งช้ีเฉพาะ (ถ้ามี) ที่

นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนด

เงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ

กิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมทีด่าํเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 
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3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม

ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ

รักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง

จัดทําข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) 

โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้าน้ีมา

ใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 

          3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําข้อเสนอ

โครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี

กิจกรรมร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นักศึกษานําเสนอผลการ

ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งช้ีความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับสถาบัน

ภายนอก เพ่ือส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งน้ี สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัด

กิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละป ีสถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัดเวทีหรือ

การประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด

กิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพใน

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง

สถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพ่ือเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
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5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด 

5.2 สถาบันกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด

กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต่ละรอบป ี

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ

ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

นักศึกษาในปีต่อไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและ

ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านท่ียังไม่

บรรลุผลเท่าที่ควร 

6.2 สถาบันนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนา

นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ

เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ

บริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถ

ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย

นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัย

หลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น       

1) การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกําหนดให้นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ 3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้า

ในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ

แสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วน

หนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กําลังคนวางแผน และ

รับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ์ 

แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือ

จัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้อง

ปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม

บุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการ

แนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษา

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการ

วิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ันนํานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย

ระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งน้ีเพ่ือให้

สามารถทํางานวิจยัอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย 

ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555 

142 

 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสําหรับ

นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ

ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนั้น สถาบันจึง

ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่าน้ีมีโอกาสสร้าง

ผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาส

ต่อไป 

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้ัน สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น 

การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะ

ผู้เช่ียวชาญเป็นพ่ีเล้ียงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่ง

ทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือ

การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือ

ผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2)

งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) 

งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบันระบบ

รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จําเป็นที่

หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูง

ดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือ

ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard 

copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ

สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไป
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ร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้1) ข้อมูล

ด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ

สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน 4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการ

นําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

และการซ้ือขายทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของ

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วน

ร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัย

เสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุน

วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ใน

ประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การ

ประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็น

ต้น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบัน 

สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพ่ือการ

ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หาก

จําเป็นกําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธ

กิจด้านการวิจัยตามที่กําหนด 
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การ

สนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้

ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม 

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บน

พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพ่ือตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้

ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น ๆ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์

หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน

ประเด็นต่อไปน้ี เช่น 1) การจัดให้มีพ่ีเล้ียงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ

นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ

บทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุน

งบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทน

สําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณี

วารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของ

แต่ละสถาบัน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย

โดยยังคงความเช่ือถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบติดตาม

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคล

ทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ

ซ่ึงสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ 

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2เผยแพร่สู่

สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับนอกจากนั้น

การประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยง

กับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถ

สนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดข้ันตอนวิธีการ 

และผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นส่ือกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัย

กับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2)ผู้รับผิดชอบ

แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยใน

เรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม

ประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ใน

ลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

และดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด 

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ

สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่

อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซ้ือขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์นอกจากน้ัน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ 

นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดย

เป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
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6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและข้ันตอนตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอํานวยความ

สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น 1) การให้

ความรู้และคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงอาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือ

จัดคลินิกให้คําปรึกษา 2) ช่วยร่างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือสํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์

กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความ

พร้อมท้ังในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการ

วิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทํา

ระเบียบของการให้บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการ

เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้าน ต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ

ให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน 

ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสู่การ

ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานประจําด้านอ่ืนๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทํา

เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนําผลการวิจัย

ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) นําความรู้ 

ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน

กระบวนการวิจัย เป็นต้น 
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซ่ึงเป็น

ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วม

ใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดไว้ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง

สม่ําเสมอและเป็นรูปธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้าง

เครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึนหรือไปใช้พัฒนา

บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําและจัด

ให้มีช่องทางในการส่ือสาร ทําความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือ

กิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ การส่ือสาร การช้ีแจง

แนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ

ให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซ่ึงรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพ

ของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนั

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการใน

การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซ่ึงรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิด

และเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการ

บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี

ระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์

ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการ

กําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการ

ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

สถาบันสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน

การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอ

ประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน 

ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน

หรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ

อย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ

ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เช่ียวชาญ

และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร

หรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง 

เป็นที่ยอมรับ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ 

ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มี

ต่อสถาบันก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่าง 

ผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

ประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ

สาธารณชน 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

สถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจ 

แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานท่ี

ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมี

โอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ 2) มิติ

การพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง

กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุ
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บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของ

การจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้

หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร

สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสือ่สาร

แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ

ประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งข้ึน พร้อมท้ังสร้างกลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยัง

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน 

รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ

ดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการส่ือสารภายใน 

โดยใช้ส่ือต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตดัสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ

ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความ

เส่ียงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากร

เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานท่ีหน้างาน 

(on – the – job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู้ 

และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้าง

เครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให้

ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน

และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกป ี

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ

ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกป ี

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้

หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง

สถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทํา

แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ

สถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนด

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดีผู้ช่วย

อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์

หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

สถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถ

ของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง

หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย

ภายในสถาบัน เป็นต้น 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือ

นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ

นักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อน        

อัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้

องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

กําหนด 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน

ทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 

อย่างสม่ําเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ

ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น การ

ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน

และภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตวับคุคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือส่ือสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ

แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้

จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท

ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น

ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน

การวิจัย 
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5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้               

มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน

ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อย 

- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ 

- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system software 

และ application software) database people ware และ facilities อ่ืนๆ 

- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 

- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจากระบบ

สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน

ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธ

กิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ

ด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา

ในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุก

ครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 
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3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 

4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน

สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่

รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานฯ อย่างสม่ําเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของสถาบัน 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ เช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและ

ส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร 

และทรัพย์สินของสถาบันเป็นสําคัญ 

2.3 ปัจจัยเส่ียงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน 

อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก

ความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน   

ข้อ 2 

3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเส่ียง

ระดับสูง กลาง ต่ํา ได้ 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เส่ียง

ในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเส่ียงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เส่ียง

ดังกล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ

สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก้ไข ลด หรือ

ป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง Treat 

การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือ

หลีกเล่ียงความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของ

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภาสถาบัน 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในรอบปถีัดไป 

แผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ 

ความเส่ียงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเส่ียงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม

ทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องใช้

ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซ่ึงจะเป็น

งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และ กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซ่ึงอาจจะเป็น

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่ง

ทุนต่างก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ

เพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ

โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวน

ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบัน

ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําให้รายได้รายจ่าย 

เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีที่

แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะนํา

งบประมาณประจําปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้าน

ต่างๆดังนี้ 

- งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย

เพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมีความ

เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนา

บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่าง

เป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว

สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนํารายงาน

ทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่

แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการ

ทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 

5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน 

5.4 มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควร

จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า

ตรวจสอบเป็นประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกป ี
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6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

อย่างเป็นทางการ 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตาม

การใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆท่ีเป็นส่ิงจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กําหนด 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น

ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ

การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการ

ประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้

ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสําคัญและ

กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง

กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับคณะ

วิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
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2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของ

สถาบันเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน

มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งช้ีที่เพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน

ทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งช้ี ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม

เป้าหมายของตัวบ่งช้ีนั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น

รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 

และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมี

การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อม

ทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้

ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์นําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือ

ประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่

รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์

ของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 

สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ

ผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ

ของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การ

ร่วมกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการ

ดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม

ร่วมกัน 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือ

คณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ

มีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดข้ึน จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่

ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน 

และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์ตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคณุภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษา และมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 

 

1. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 

ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคล่ือนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) 

การเงินและงบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึงพันธกิจหลักและพันธกิจ

สนับสนุนจะต้องทํางานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะ

ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

จึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธ

กิจหลักและพันธกิจสนับสนุนได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การ

ผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้

กําหนดตัวบ่งช้ีภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏ

ในบทที่ 3 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซ่ึงสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 (ป.2) องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพตาม    

              องค์ประกอบ (ไม่นําตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคํานวณ) 

 
องคป์ระกอบคณุภาพ 

 
จํานวนตัวบง่ชี ้

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลติหรือผลลพัธ ์ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค์และแผน 

ดําเนินการ 

- 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  1 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 

2.3 และ 2.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4 

,2.6 และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1,2,3,4 

และ 14 

8+5 

 

3. กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 

- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 

3.2 

- 2 

4. การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 

4.2 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่5,6 และ 

7 
3+3 

 

5. การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

 

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 

5.2 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่8,9  2+2 
 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 และ 

11 
1+2 

 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 

7.2,7.3 และ 7.4 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 และ 

13 
4+2 

 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  1 

 

รวม 4 18 1+14 23+14 

 

 

 

 

 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอน  ประจาํปกีารศึกษา 2555

165 

 

2. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 

กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม 

พ.ศ. 2549 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับน้ี

ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ีหลัก 

ได้แก่ 

1) บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี

ดุลยภาพ 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และ

ความเป็นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ

ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี

อิสระทางวิชาการ 
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2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ 

อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

 การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสาน

ความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานน้ีมีตัวบ่งช้ี

หลัก ได้แก่ 

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการท่ี

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ

ประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ

บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของ

ประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตาม

ระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม 

และประเทศชาติ 

4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศ

อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคม

ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 

1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
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2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

สามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ

สถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.2 
 

 

ตารางที่ 5.2 (ป.3) มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

                      (ไม่นําตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคํานวณ) 

 

มาตรฐาน 

 

ตวับ่งช้ีด้าน 

ปจัจยันาํเข้า 

ตวับ่งช้ีด้าน 

กระบวนการ 

 

ตวับ่งช้ีด้าน 

ผลผลิตหรือ 

ผลลพัธ์ 

รวม 

 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ

บัณฑิต 

- - ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1,2,3 และ 4 

1+4 

 

2. มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการอุดมศึกษา 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ

บาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.4, 

7.1,7.3, 7.4, 8.1 

และ 9.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 และ 13 

 

7+2 

 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ

ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร

อุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 

2.3, 2.5 และ 

4.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, 

2.7 3.1, 3.2, 4.1, 

5.1, 5.2 และ 6.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่8,9,10,11,14 13+5 

 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง

แ ล ะ พั ฒ น า สั ง ค ม

ฐานความรู้และสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

- ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 

7.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่5,6 และ 7 2+3 

 

รวม 4 18 1+14 23+14 
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3. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม

สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ

พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ

กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก 

วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่

เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก 

มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย

ด้าน   ต่าง ๆ 4 ด้าน 

1.1) ด้านกายภาพ 

สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้อง 

ครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ 

และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตาม

แผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตาม

เกณฑ์มาตรฐานมีครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอต่อการ

จัดการศึกษา 

ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ 

ความจําเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

1.2) ด้านวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี 

สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนรู้      การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการ

บริหารวิชาการ 
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1.3) ด้านการเงิน 

สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตาม

กองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและ

เป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ 

รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้

ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของ

บุคลากรทุกระดับ 

1.4) ด้านการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 

ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่

กําหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การ

บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

รวมทั้งกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ

กฎหมายที่กําหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการ

ของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่

ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และ

หลักความคุ้มค่า 

2) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน

ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 

2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตาม

แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้

ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน 

เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 

การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

2.2) ด้านการวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้าง
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เครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง

และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การ

ค้นคว้าเพ่ือแสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่าง ๆ การจัดให้มี

การศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ

ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล

ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

2.4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ

หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบัน

ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะต่อศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี

วิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ

ควบคุมการดําเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ

ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง

สามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละ

ด้านเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

ของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 (ป.4) มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหาร  

               จัดการ (ไม่นําตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคํานวณ) 

 
มมุมองดา้นบรหิาร 

จัดการ 

 

ตัวบง่ชี้ดา้น 

ปัจจยันาํเขา้ 

 

ตัวบง่ชี้ดา้น 

กระบวนการ 

ตัวบง่ชี้ดา้นผลผลติ 

หรือผลลพัธ ์

 

รวม 

 

1. ด้านนักศึกษาและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, 2.7, 

3.1, 3.2, 5.1, และ 

5.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 1,2,3,4,8,9  

7+6 

 

2. ด้านกระบวนการ

ภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 

2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 

7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10,11,12,13 10+4 

 

3. ด้านการเงิน ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 2 

 

4. ด้านบุคลากรการ

เรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

และ 2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 7.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5,6,7 และ 14 4+4 

 

รวม 4 18 1+14 23+14 

 

 4. ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ

ดําเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ

เรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมอง

ด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.4 
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ตารางที่ 5.4 (ป.5) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

                      (ไม่นําตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคํานวณ) 

 
มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 

 

ตัวบง่ชี้ดา้น 

ปัจจยันาํเขา้ 

ตัวบง่ชี้ดา้น 

กระบวนการ 

 

ตัวบง่ชี้ดา้นผลผลติ 

หรือผลลพัธ ์

รวม 

 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ

ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

(1) ด้านกายภาพ 

 

(2) ด้านวิชาการ 

 

 

(3) ด้านการเงิน 

 

(4) ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

 

ตัวบ่งชี้ที่2.2

และ 2.3 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 

2.4, 2.6 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 

7.1, 7.2,7.3, 7.4 

และ 9.1 

 

 

- 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 

 

 

- 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12,13 

 

 

1 

 

5+1 

 

 

1 

 

6+2 

 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ

ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

 

 

(2) ด้านการวิจัย 

 

 

(3) ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

 

 

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 

3.1และ 

3.2 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1และ 

4.2 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

และ  5.2 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่1,2,3 

และ 4 

 

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 5,6 

และ 7 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8,9  

 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10  

และ 11 

 

 

4+4 

 

 

 

3+3 

 

 

2+2 

 

 

 

1+2 

 

รวม 4 18 1+14 23+14 
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บทที ่5 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

ตารางสรปุคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
 

องค์ประกอบที ่ ชือ่องค์ประกอบ คะแนน

ประเมิน 

ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน

ดําเนินการ 

  

2 การผลิตบัณฑิต   

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

4 การวิจัย   

5 การบริการวิชาการแก่สังคม   

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

7 การบริหารและการจัดการ   

8 การเงินและงบประมาณ   

9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   

 สรปุโดยภาพรวม   

10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล 3 ดี(3D)   

 สรปุโดยภาพรวม   

 

หมายเหต ุ 

* คะแนนทีไ่ด้ หมายถึง ค่าเฉล่ียของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนัน้ ๆ  

* ผลการประเมิน  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรบัปรุง  พอใช้  ดี   ดีมาก  ตามเกณฑ์ตัดสิน ของ สกอ.        

  การแปลผลคะแนน  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  

      1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

    2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้   

    3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 

    4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางสรปุคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สมศ.) 
 

องค์ประกอบที ่ ชือ่องค์ประกอบ คะแนน

ประเมิน 

ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน

ดําเนินการ 

  

2 การผลิตบัณฑิต   

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

4 การวิจัย   

5 การบริการวิชาการแก่สังคม   

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

7 การบริหารและการจัดการ   

8 การเงินและงบประมาณ   

9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   

 สรปุโดยภาพรวม   

 

 

หมายเหต ุ 

* คะแนนทีไ่ด้ หมายถึง ค่าเฉล่ียของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนัน้ ๆ  

* ผลการประเมิน  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรบัปรุง  พอใช้  ดี   ดีมาก  ตามเกณฑ์ตัดสิน ของ สกอ.        

  การแปลผลคะแนน  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  

      1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

    2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้   

    3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 

    4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สรปุผลการดาํเนินงานโดยภาพรวม (สกอ.) 

จากการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ทั้ง 9 องค์ประกอบ 23  ตัวบ่งช้ี

ของ สกอ. คะแนนที่ได้ …………... ผลการประเมินอยู่ในระดับ …………… และผลการดําเนินงานทั้ง 19 ตัวบ่งช้ี

ของ สมศ. คะแนนท่ีได้ .............  ผลการประเมินอยู่ในระดับ .......... และ 2 ตัวบ่งช้ี จาก องค์ประกอบที่ 10 

องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3 ดี (3D) คะแนนที่ได้ ………….. ผลการประเมินอยู่ในระดับ 

…………  เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า 

องค์ประกอบที ่1 ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถปุระสงค์และแผนดาํเนินการ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ………. 

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ …………. 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่2 มีจํานวน 8 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่3 มีจํานวน 2 ตวับ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่4  การวิจยั 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่4 มีจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่5 มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่6  การทาํนบุาํรงุศิลปวฒันธรรม 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่6 มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจดัการ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่7 มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่8  มีจํานวน 1  ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่9  ระบบกลไกการประกนัคณุภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 9  มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรฐับาล 3 ดี(3D) 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่10  มีจํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……

หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัได้คุณภาพในระดับ ………. 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ  

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพ (สกอ.+สมศ.)  

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่1     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่2     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่14     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
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ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่5     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่6     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่7     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่8     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่9    

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่10    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่11    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่12    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่13    

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่15    

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2     
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ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 17    

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2    
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคณุภาพ (สมศ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่1     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่2     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่5     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่6     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 7     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่8     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่9    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่10    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่11    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่12    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่13    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่14     

 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่15    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที1่6.1    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่16.2     
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ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที ่17    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่18.1    

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่18.2    
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคณุภาพ (สกอ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4    

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1    
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ตวับ่งช้ีคณุภาพ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ สัดส่วน) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2    

 

 

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพ (สกอ.+สมศ.) (ไมน่ําตัวบง่ชี้ สมศ.ที ่15,16,17,18  

                 มาคํานวณ) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบ

คณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1       

องค์ประกอบที ่2       

องค์ประกอบที ่3       

องค์ประกอบที ่4       

องค์ประกอบที ่5       

องค์ประกอบที ่6       

องค์ประกอบที ่7       

องค์ประกอบที ่8       

องค์ประกอบที ่9       

รวมคะแนนตาม  

I P O 

      

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1       

องค์ประกอบที ่2       

องค์ประกอบที ่3       

องค์ประกอบที ่4       

องค์ประกอบที ่5       

องค์ประกอบที ่6       

องค์ประกอบที ่7       

องค์ประกอบที ่8       

องค์ประกอบที ่9       

รวมคะแนนตาม  

I P O 

      

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1       

องค์ประกอบที ่2       

องค์ประกอบที ่3       

องค์ประกอบที ่4       

องค์ประกอบที ่5       

องค์ประกอบที ่6       

องค์ประกอบที ่7       

องค์ประกอบที ่8       

องค์ประกอบที ่9       

รวมคะแนนตาม  

I P O 

      

ผลการประเมิน       
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สรปุการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพเฉพาะตวับ่งชี้ของ สกอ. 

องค์ประกอบที ่1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์และแผนดําเนินการ 

 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 มีจํานวน  1  ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง   

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบณัฑิต 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2  มีจํานวน 8  ตัวบ่งชี้   ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง  

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที ่3  มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้    ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง  

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 4 มีจํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง            

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบท่ี 5 มีจํานวน 2  ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง            

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่6 การทาํนบุาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 มีจํานวน 1  ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง           

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 7 มีจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง            

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 8 มีจํานวน 1  ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….หมายถึง            

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 

 



สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คู่มือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หนว่ยงานการเรยีนการสอน  ประจาํปีการศกึษา 2555

187 

 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 9 มีจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ……….หมายถึง            

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ………. 
 

เฉลีย่คะแนนการประเมินทกุตวับ่งช้ีของทกุองค์ประกอบของ สกอ. 

 ด้านปัจจัยนําเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั ……….อยู่ในระดบั ………. 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากบั ……….หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ ………. 
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.+สมศ.) (ไมน่าํตัวบง่ชี้ สมศ.ที ่15,16,17,18               

                       มาคาํนวณ) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

มาตรฐานที ่1       

มาตรฐานที ่2 ก       

มาตรฐานที ่2 ข       

มาตรฐานที ่3       

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       

 

 

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สมศ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

มาตรฐานที ่1       

มาตรฐานที ่2 ก       

มาตรฐานที ่2 ข       

มาตรฐานที ่3       

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

มาตรฐานที ่1       

มาตรฐานที ่2 ก       

มาตรฐานที ่2 ข       

มาตรฐานที ่3       

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       

 

สรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตวับ่งช้ีของ สกอ. 

มาตรฐานที ่1  มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต  

ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่ 1 ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี 1 ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ  

……….อยู่ในระดับ ………. 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่ 2 (ก) ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี  7 ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

………อยู่ในระดับ ………. 

ข.    มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่ 2 (ข) ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยนําเข้ามี 4 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการมี 9 ตัวบ่งช้ี       

รวม 13 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่ 3 เป็นตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการมี 2 ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

……….อยู่ในระดับ ………. 
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เฉลีย่คะแนนการประเมินทกุตวับ่งช้ีของทกุองค์ประกอบของ สกอ. 

 ด้านปัจจัยนําเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั ……….อยู่ในระดบั ………. 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เทากับ ……….หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดคุณภาพในระดับ ………. 
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ (สกอ.+สมศ.) (ไมน่าํตวับง่ชี้ สมศ.ที ่15,16,17,18 มาคาํนวณ) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

ด้านนกัศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

      

ด้านกระบวนการภายใน       

ด้านการเงิน       

ด้านบคุลากรการเรียนรู้

และนวตักรรม 

      

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       

 

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สมศ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

ด้านนกัศึกษาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

      

ด้านกระบวนการภายใน       

ด้านการเงิน       

ด้านบคุลากรการเรียนรู้

และนวตักรรม 

      

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

      

ด้านกระบวนการภายใน       

ด้านการเงิน       

ด้านบคุลากรการเรียนรู้

และนวตักรรม 

      

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       

 

สรปุการประเมินตามมมุมองด้านบริหารจดัการ เฉพาะตวับ่งชี้ของ สกอ. 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี 6 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งช้ีที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี 1 ตัวบ่งช้ี   รวม 7 ตัวบ่งช้ี ผล

การประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ  ……….อยู่ในระดับ ………. 

2. ด้านกระบวนการภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยนําเข้า มี  1 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี 9 ตัวบ่งช้ี   รวม 10  ตัวบ่งช้ี ผลการ

ประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

3. ด้านการเงิน 

ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยนําเข้ามี 1 ตัวบ่งช้ี   ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งช้ี  รวม 2 ตัวบ่งช้ี ผลการ

ประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 
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4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยนําเข้ามี 2  ตัวบ่งช้ี   ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี 2  ตัวบ่งช้ี   รวม 4  ตัวบ่งช้ี  ผลการ

ประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 

เฉลีย่คะแนนการประเมินทกุตวับ่งช้ีของทกุองค์ประกอบของ สกอ. 

 ด้านปัจจัยนําเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั ……….อยู่ในระดบั ………. 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากบั ……….หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ ………. 
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ.) (ไมน่ําตัวบง่ชี้ สมศ.ที ่15,16,17,18  

                 มาคํานวณ) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

และความพร้อมในการจดั

การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ       

(2) ด้านวิชาการ       

(3) ด้านการเงิน       

(4) ด้านการบริหาร
จดัการ 

      

2. มาตรฐานด้านการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบนัอดุมศึกษา 

      

1) ด้านการผลิต

บณัฑิต 

      

2) ด้านการวิจยั       

3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการ 

      

4) ด้านการทาํนบุาํรงุ

ศิลปวฒันธรรม 

      

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา (สมศ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้าน

ศกัยภาพและความ

พร้อมในการจดั

การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ       

(2) ด้านวิชาการ       

(3) ด้านการเงิน       

(4) ด้านการบริหาร
จดัการ 

      

2. มาตรฐานด้านการ

ดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบนัอดุมศึกษา 

      

1) ด้านการผลิต

บณัฑิต 

      

2) ด้านการวิจยั       

3) ด้านการ

ให้บริการทาง

วิชาการ 

      

4) ด้านการทาํนุ

บาํรงุ

ศิลปวฒันธรรม 

      

เฉลีย่รวมทกุตวับ่งชี้       

ผลการประเมิน       
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา (สกอ.) 

ประเภทสถาบนั   กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี 

องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมนิ 
0.00-1.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

1.51-2.50 การดาํเนนิงานต้องปรบัปรงุ 

2.51-3.50 การดาํเนนิงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดาํเนนิงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดาํเนนิงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

และความพร้อมในการจดั

การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ       

(2) ด้านวิชาการ       

(3) ด้านการเงิน       

(4) ด้านการบริหาร
จดัการ 

      

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้อง 

มาตรฐานที่ 1 
      

2. มาตรฐานด้านการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบนัอดุมศึกษา 

      

1) ด้านการผลิตบณัฑิต       

2) ด้านการวิจยั       

3) ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการ 

      

4) ด้านการทาํนบุาํรงุ

ศิลปวฒันธรรม 

      

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้อง 

มาตรฐานที่ 2 
      

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทกุ

มาตรฐาน 
      

ผลการประเมิน       
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สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยนําเข้ามี 3 ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี 10 ตัวบ่งชี้     รวม  13  ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน  

ตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยนําเข้า มี 1  ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ มี 8  ตัวบ่งชี้      รวม 9  ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 

เฉลีย่คะแนนการประเมินทกุตวับ่งช้ีของทกุองค์ประกอบของ สกอ. 

 ด้านปัจจัยนําเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ……….อยู่ในระดับ ………. 

 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเท่ากบั ……….อยู่ในระดบั ………. 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากบั ……….หมายถึง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ ………. 
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