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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การ
วิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อย
อีก 5 ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  2) กิจกรรมการการพัฒนานักศึกษา  3) การบริหารและการ
จัดการ  4) การเงินและงบประมาณ  และ5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งพันธกิจหลักและ
พันธกิจสนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะ
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึง
พัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8 ด้าน และอีก 1 ด้านตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี รวมเป็น 9 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนได้แก่ 1) 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  2) การผลิตบัณฑิต  3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  4) การวิจัย  5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  7) 
การบริหารและการจัดการ  9) ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ 10) สถานศึกษา 3 ดี   
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนด
ตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดรากฎในบทที่ 3 เพ่ือให้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  องค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวม 
1.  ปรัชญา ปณิธาน   
    วัตถุประสงค์ และ  
     แผนด าเนินการ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 

1 

2.  การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 
และ 2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,  2.4, 
2.6 และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  
7 

3.  กิจกรรมการพัฒนา 
     นักศึกษา 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

- 2 

4.  การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 - 3 
5.  การบริการทาง 
     วชิาการแก่สังคม 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2 - 

2 

6.  การท านุบ ารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 - 

1 

7.  การบริหารและ 
     การจัดการ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1,  7.2, 

และ 7.4 
- 

3 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 - 

1 

10. สถานศึกษา 3 ดี - ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 2 
รวม 3 17 2 22 
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ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ  ดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  
พ.ศ. 2549  ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย  มาตรฐานฉบับนี้
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน  ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ  มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  
ได้แก่ 
 1) บัณฑิตมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถปฏิบัติงานและ
สร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 2) บัณฑิตมีจิตส านึก  ด ารงชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี
ดุลยภาพ 
  ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย  และความเป็นอิสระทางวิชาการ  
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
    1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น  
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 
    2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คล่องตัว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 
    3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  การด าเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน
และสังคมในการจัดการความรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
   1)  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง  ใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีการ
ประเมิน  และใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีการ
บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   2)  มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
   3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม  
และประเทศชาติ 
   4) มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  การแสวงหา  การสร้าง  และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ  อันน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
  1) มีการแสวงหา  การสร้าง  และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทศ  เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ  หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันน าไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชีด้้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
10.2  

2 

2.  มาตรฐานด้านการบริหาร 
     จัดการอุดมศึกษา 
          ก.  มาตรฐานด้าน 
              ธรรมมาภิบาลของการ  
              บริหารการอุดมศึกษา 

 
 
- 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,  
2.4, 7.1, 7.4, และ 

9.1 

 
 
- 

 
 
5 

          ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจ 
              ของการบริหารการ 
              อุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 
และ 4.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 6.1, และ

10.1 

- 

13 

3.  มาตรฐานด้านการสร้าง 
     และพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
     และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 

7.2  
- 

2 

รวม 3 17 2 22 
 
 
ตัวบ่งชี้ตามมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่
กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี  
    ส่วนได้ส่วนเสีย  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 
5.1, และ5.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
10.2  8 

2. ด้านกระบวนการภายใน  - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 
2.1, 2.4, 4.1, 

6.1, 7.1,  
7.4, 9.1 และ 

10.1 

- 

9 

3. ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 -  - 1 
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
    และนวัตกรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ  
2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
และ 7.2  

- 
4 

รวม 3 17 2 22 

 
 
ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

 คณะกรรมการการ อุดมศึกษาได้ จั ดท ามาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้ง ที่แตกต่างกันได้อย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
ก าหนดกลุ่มสถาบันเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่างๆ 4 ด้าน 
 
  1.1) ด้านกายภาพ 
    สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบ
ทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า  จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์
มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษา  และคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการัด
การศึกษา 
   ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะหรือ
ความจ าเป็นอย่างอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 1.2) ด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี 
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การประเมินผลการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ 
 1.3) ด้านการเงิน 
   สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการงบเงินทั้งงบการเงินและงบที่จ าแนกตาม
กองทุน  มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
และผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้  รายรับ  
การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุน
ภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุก
ระดับ 
 1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนด
ไว้ โดยมมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ นโยบาย  การด าเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  การบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการมี่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งก ากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่
ก าหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหาร
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ทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลัก
ความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้  หลักการมีส่วนร่วม  และหลักความคุ้มค่า 
 2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน
ย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
    สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตได้
ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่
ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  2.2) ด้านการวิจัย 
    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ  มีการบริหารจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
    สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง
และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้า
เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ  การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการ
แบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่
  2.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับ
การปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซึ้งและสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ  สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวิถีชีวิตที่
ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้  สถาบันมีการควบคุมการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
   ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละ
ด้าน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.4 
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การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ตารางท่ี 4.4  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและ 
     ความพร้อมในการจัด 
     การศึกษา 

    

     (1) ด้านกายภาพ   - - 
     (2) ด้านวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 

2.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 

2.6 
- 5 

     (3) ด้านการเงิน  - - - 
     (4) ด้านการบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 

7.2,  7.4 และ 9.1 
- 5 

2.  มาตรฐานด้านการ 
     ด าเนินการตามภารกิจของ  
     สถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 
 

  

     (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1, 
3.2 และ 10.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
10.2 

 

6 

     (2) ด้านการวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ  
  4.2 

- 3 

     (3) ด้านการให้บริการทาง 
          วชิาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 - 2 

     (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 - 1 

รวม 3 17 2 22 
 


