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ค าน า 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-
2565)  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน โดยเนื้อหาสาระในคู่มือประกอบด้วย หลักเกณฑ์  นโยบาย  และ
กลไกการด าเนินการประกันคุณภาพ  องค์ประกอบต่าง ๆ ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางให้หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าไปด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกัน  โดยในปีการศึกษา 2555 นี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการปรับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานคุณภาพ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  อีกทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของส านักงาน ก.พ.ร  และตามตัวบ่งชี้นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  แต่ทั้งนี้จะไม่น าคะแนนของตัวบ่งชี้ส านักงาน 
ก.พ.ร. และองค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี มาคิดรวมเป็นคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกส่วนราชการในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จะมีส่วนผลักดันให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
ฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช  2518  มี
หัวหน้าคณะเป็นผู้บริหารสูงสุด     

 ต่อมาในปี   พ.ศ.  2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม  “สถาบัน   ราชภัฏ”  แทน
วิทยาลัยครู   วิทยาลัยครูยะลาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบันราชภัฏยะลา” และในปี  พ.ศ. 2538  ได้มีพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช  2538  มีผลท าให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง   ชื่อคณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะ
ว่า “คณบดี ” 

 ในปี   พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พ.ศ.  2547  ลงประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา  เล่มที่  121  ตอนพิเศษ  23 ก.  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2547  สถาบันราชภัฏยะลาจึงได้นามใหม่ว่า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ในปี  พ.ศ.  2549  มีการพัฒนาระบบราชการ   โดยการก ากับดูแลของส านักงานมาตรฐานการศึกษา   
โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังคงแบ่งออกเป็น  4  คณะ   คือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร   คณะครุศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประกอบด้วย  4  หน่วยงานใหญ่  คือ  ส านักงานคณบดี   ภาควิชา
มนุษยศาสตร์   ภาควิชาสังคมศาสตร์   และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์  ด าเนินงานตามภารกิจและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ   โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์  ตามความต้องการของสังคม 

 หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้เปิดสอนมาตามล าดับ  มีดังนี้ 

  พ.ศ.  2518 เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

    วิชาโทภาษาไทย 

  พ.ศ.  2520 เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ  หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 

  พ.ศ.  2522 เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

  พ.ศ.  2524 เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี และวิชาประวัติศาสตร์ 

    หลักสูตร 2 ปี 

  พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาศิลปกรรมและออกแบบประยุกต์ศิลป์  หลักสูตร 

    อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 

  พ.ศ.  2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์เปิดสอนวิชาเอก 

นาฏศิลป์และการแสดง 
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บทน ำ 

 
  พ.ศ.  2531 เปิดสอนวิชาเอกการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ. 2541  เปิดสอนวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ.  2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการ 

    พัฒนา และเปิดสอนวิชาเอกพัฒนาชุมชน หลักสูตรปริญญาตรี 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

  พ.ศ.  2546 เปิดสอนวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา   หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ.  2547  เปิดสอนวิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี 

  พ.ศ.  2551 เปิดสอนวิชาเอกออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 

    เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษามลายูกลาง 

  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   ปรัชญา 
" ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   น าสังคม   ธ ารงวัฒนธรรม " 

   วิสัยทัศน์ 
ภายในปี  2560  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะเป็นศูนย์กลางในการผลิต 

บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ในทุกสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สามารถแสดงศักยภาพอย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม   

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 

  3.  บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ 

  4.  อนุรักษ์   ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 

   วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์  ให้มีความรู้  คุณธรรม  สามารถพัฒนาสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้การบริการทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับสังคม 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
4. สามารถสร้างและพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากล 
5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.  มีความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
     ส่วนรวม 
2.  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ช้ีน าสังคมในทางที่ถูกต้อง 
3.  มีความส านึกในความเป็นไทย รักษาภูมิปญัญาท้องถิ่น  และอนุรกัษ์วัฒนธรรม 
    อันดีงามของชาติ 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคมโดยส่วนรวมและตระหนักในการปฏิบตัิตนตามวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย 
5. เป็นผู้มโีลกทัศน์ท่ีกว้างไกลมีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ของสังคมโลก สามารถปรับตัวให้เขา้กับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวตัน์ได้อยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

6.  มีความใฝ่รู้ และมีทักษะการศกึษาค้นคว้า และเรียนรูด้้วยตนเอง 
7.  มีระเบียบ วินัย อดทน สู้งาน 
8.  มีการวิเคราะห์ การแก้ปญัหา และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่เป็น 
     วิทยาศาสตร์และตามหลักธรรม 
9. มีทักษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศท่ีติดต่อสื่อความหมายกับผูอ้ื่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตในสังคม

ยุคปัจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
     

โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานทั่วไป 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร ์

งานกิจการนักศึกษา 

ภาควิชาสังคมศาสตร ์

งานจัดการศึกษา 

ภาควิชามนุษยศาสตร ์
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รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการประจ าคณะ  

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัต ิ โยธาทิพย ์ คณบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภา  วัชรสุขุม  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดลุรอซะ วรรณอาล ี รองคณบดฝี่ายบริหาร 
นายศตพล   ลูกอินทร ์ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
นางสาวพชรวรรณ   รุ่งแสงอโณทัย ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี
นายสันทัด   จันทร์ขุน  หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร ์
นายซูลฟีกอร ์  มาโซ  หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์
นายประทีป   สุวรรณโร  หัวหน้าภาควิชาศลิปกรรมศาสตร ์

 
กรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 1.  ผศ.วิจิตร  ศรีสุวิทธานนท ์ ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.ดร.สมบัต ิ โยธาทิพย ์  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายฐปนรรฆณ ์  พยุง   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4.  ร.ต.ต.กรยิา  ตระกลูศึกษา  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 5.  นายอับดุลการมิ  รามันหส์ิริวงศ ์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 6.  นายธเนศ  อดุลยกิจ   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 7.  ดร.กิตต ิ เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 8.  ผศ.อับดุลรอซะ  วรรณอาล ี กรรมการจากรองคณบด ี
 9.  นายเวคิน  วุฒิวงศ์   กรรมการจากหัวหน้าภาควิชา 
 10.  ผศ.เอกฉัตร  วิทยอภิบาลกลุ  กรรมการจากอาจารย์ประจ า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 11.ผศ.ถาวร  มณีนลิ   กรรมการจากอาจารย์ประจ า 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 12.ผศ.สมศักดิ ์ ด่านเดชา   กรรมการจากอาจารย์ประจ า 
       คณะครุศาสตร ์
 13.ดร.บุญสิทธ์ิ  ไชยชนะ   กรรมการจากอาจารย์ประจ า 
       คณะครุศาสตร ์
 14.นางสาวพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย  เลขานุการ 
 15.นายเลิศยศ  เผื่ออ านาจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทท่ี 2 
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2539 
โดยพยายามให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า มีการพัฒนาระบบกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 9 องค์ประกอบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ตลอดจนมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
1. การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จึงได้ก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา 4 และหมวด 6 ดังนี้ 
 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายไว้ดังนี้ 
 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล  การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษานั้น 
 “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน และการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา                      
แต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน 
 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ 
 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนท า
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ตามค าร้องขอ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าว
รับรองที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้
สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา
และหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น     ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี           ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเ พ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่
ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อ
ย่อว่า “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 
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2549-2553) และเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ 
สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก การประเมิน
จะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้น
หรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน การจับผิด หรือการ
ให้คุณ - ให้โทษ 
 2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (evidence - based) 
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 
 3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ 
โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
 
2. กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
อุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตาม
พันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและ
บทบาทในการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขั้นในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต
พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการ
ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด 
ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ 
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ื อรองรับการด ารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
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 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการ
ผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้น
ระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
4 กลุ่มดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข   ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 
 
 
 
3. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 5 ที่ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตร 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่
ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธ
กิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน เช่น มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานย่อยกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บท
แล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ
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และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์มี่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมี
อิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)  
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
มีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  4.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศ
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2545 เพ่ือใช้ เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ คณะวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละ คณะ
วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  
 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามป ีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
 4.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวง ให้พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้  
  1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
  2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก าหนดไว้  
  3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา  
 4.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้  
 1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
  3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
  4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ   (2) คณาจารย์และระบบ
การพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) อุปกรณ์
การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  
  ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 4.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องด าเนินการอย่างมีระบบ และต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  
 4.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด  
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
 

  4.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  4.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือเป็นระบบเฉพาะที่
สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การ
ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ
เป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 
 

 4.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
  มาตรฐาน เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  
  ตัวบ่งช้ี เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและ พันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน 
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วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ทั้งตัว
บ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์  
  เกณฑ์การประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และ แนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพ่ือให้
การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
  4.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ  
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย และ ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่
จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ชัดเจน และเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดย
มอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ 
พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน  ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถ
เชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  
 4.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
 การวิเคราะห์ และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ    การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่
สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน 
การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  

4.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ระบุว่า 

“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของ
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน
จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์    ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึง
เป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1 



 14 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว  จ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยการประเมิน
คุณภาพภายนอกเน้นที่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  
5. กระบวนการประกันคุณภาพ 
 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพภายในของมาตรฐานต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และต้องด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการภายในด้วย 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการของคณะ 
ศูนย์ สถาบัน และส านักโดยภาพรวมว่า  เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) เป็นการประเมินผลและการติดตาม 
ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

การประกันคณุภาพภายใน 
การประเมินคณุภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมิน 
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจ าป ี
การตรวจ 

เยี่ยม 
รายงานผล 
การประเมิน 

การติด 
ตามผล 

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี

ตามตรว 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 15 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

  1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
  2. การประเมินคุณภาพ 
  3. การให้การรับรอง 
ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพนี้จะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการ

ด าเนินการที่ชัดเจน   

6. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ. ด าเนินประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบัน  และระดับกลุ่มสาขาวิชา  โดยพยายามใช้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน
ให้ได้มากที่สุด 
 1. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและก ากับการด าเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบัน
ศึกษา 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับกาประเมินคุณภาพภายนอก 
 ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าวมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษา 
 
7. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 หน่ ว ย ง านต้ น สั ง กั ดของสถาบั น อุดมศึ กษา ได้ แก่  ส านั ก ง านคณะกรรมการการ อุดมศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีองค์กรหลักในก ากับที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก ากับ
ดูแลสภาสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และ
กระทรวงอ่ืน ๆ ที่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางภายใต้สังกัด  หน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 
2. ก าหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
3. สนับสนุน  ส่งเสริม  ด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือเตรียมพร้อมกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
4. กรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มาตรฐาน   หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้ก ากับ

ดูแลด าเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

8. สถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน  (ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือกลุ่มวิชา  คณะวิชา  และสถาบัน
โดยรวม) 
 2. ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สถาบัน
และหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น 
 3. จัดท ารายงานประจ าปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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 4. ให้ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน  และเตรียมความพร้อมอ่ืน ๆ เพ่ือการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 
 5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และ สกอ. 
9. การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการท้องถิ่นท้ังในส่วนภาครัฐและเอกชน   คณะได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าว จึงพยายามที่จะจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม  ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏได้ประกาศนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ  เมื่อวันที่  23 
กันยายน  2539  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะขึ้นเพ่ือที่จะ
ส่งเสริมให้คณะและบุคลากรทุกระดับ  ทุกคนตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างถาวร
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของท้องถิ่นและสังคม 

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะไดเ้ร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ  เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพและการบริการ  การจัดการศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย  ปรัชญา  พันธกิจของสถาบันที่ได้ก าหนดไว้โดยยึดหลักการของความเป็นอิสระ
ทางด้านบริหารและมีเสรีภาพทางวิชาการ 

9.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คุณภาพโดยรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกลไกที่จะช่วยเสริมและ
สนับสนุนให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและ
คุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

9.2 นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 1. เร่งรัดให้หลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการส่งเสริม
คุณภาพ (Quality Enhancement) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยเน้นองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นสากล 
 2. เร่งรัดให้หลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพร้อมส าหรับ
การตรวจสอบ ทั้งในส่วนของการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
 3. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

9.3 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนให้คณะ/หลักสูตรและส่วนงานต่างๆ ด าเนินการ 
 2. ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร/คณะ รวมทั้งองค์ประกอบคุณภาพ 
(Quality Framework) ที่จ าเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 3. ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
และระดับหน่วยงาน 
 4. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและองค์ประกอบคุณภาพให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม 
 5. จัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นระยะ 
 6. เตรียมการเพ่ือรับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 17 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 

9.4 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพที่ประกอบด้วย
คณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

      คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
                                                                         

   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก 
         

              ภาควิชา/หลักสูตร        
                                                                                                
     
   

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ระบบประกันคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 19 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาพที่ 2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 9.6 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  9.6.1 แนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบ และประเมินการ 
ด าเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันได้ทราบ สถานภาพที่
แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  
  ทั้งนี้ คณะต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษาที่จะ
เริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้  
 1.  เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด  การศึกษา
ได้ทันในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)  
  2.  เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปีส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน  120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของ
แต่ละสถาบัน  
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทาง การจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอน ตาม
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ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การ ประเมินคุณภาพ 
(Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

P  =  กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
ประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 

D  =  กิจกรรมข้อที่ 2 ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ
เดือนที่ 1 - เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน - เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป)  

C  =  กิจกรรมข้อที่ 3 - 8 ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ของ        ปีการศึกษาถัดไป  

A  =  กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดย
คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณ
ปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

 

 ส าหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง ด าเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ของ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล  
 
 
 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 21 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 



 22 

 
 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 23 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
9.6.2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 



 24 

 

 1. การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน  
  1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี หรือ รายงานการประเมินตนเอง  
               ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
          ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิงการ
ประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
  ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  
       1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่
น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง  
             2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง  คือ จัด
เอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยงานไหน ชื่อ
หรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ เอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้
ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก 
เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้ รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว  
            ปัจจุบันเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบ
คุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน  และไม่เป็นภาระ
เรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน  
  1.2 การเตรียมบุคลากร  
    ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบันควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
    1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ ๆ อาทิการ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร  
    2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดย
ยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง  
    3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างใน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร  

4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง  
 ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร  
จ านวน 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ประสานงาน
ควรเตรียมตัวดังนี้  
    1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด  
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    2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบัน เพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อ
ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได ้ 
    3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน  
    4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายใน และภายนอก
สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด  
    5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันท ี 
 1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน  
    ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน  
     1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดยเป็น
ห้องท่ีปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ  
     2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ ์เครื่องเขียนในห้องท างานและ อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ  
     3) จัดเตรียมโทรศัพท ์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไว้ในห้องท างาน หรือบริเวณใกล้เคียง  
     4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร กลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  
     5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษ อ่ืนใดเพ่ิมเติม 
    
     ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
  1.4  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
     ก. มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้  
     1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
      - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า  
    - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์   อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  ส่วนผู้ประเมิน
จากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ.  
 2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
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      - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า  
    - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน า
ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
     - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้  
ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
   3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน  
    - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน  
    - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
อย่างน้อยร้อยละ 50  ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.  
    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.   
   ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมิน
ฯ จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน  ผ่านทาง
ระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password และคู่มือการใช้ระบบให้คณะกรรมการประเมิน
ฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบ เพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจ าตัว  (ID code) ให้ด้วย เพ่ือให้
ประธานฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และผลการประเมิน
ก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ นอกจากนั้นให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ท า
หน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์
โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ  
    ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น  
 2. การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ  
    1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม  
    2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยม
ชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
    3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจนอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ  
    4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่ง
อยู่อ านวยความสะดวก  



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 27 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็น เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  3. การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ  
    1) ผู้บริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ  เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง 
และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณ
ส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง  
    2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน              
ชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  
    3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป  
 
 9.7 บทบาทของบุคลากรในการท าให้ผลผลิตของสถาบันมีคุณภาพ 
 

  คุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้นอยู่กับการรับรู้ตระหนักถึงความส าคัญและ
เห็นว่ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาคือส่วนหนึ่งของภารกิจที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับ การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานและบุคลากรแต่ละคนก็คือ  ส่วนหนึ่งของคณะ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีดังนี้ 

1. คณบดี/รองคณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
2. ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงาน 
3. อาจารย์ 
4. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 

   1. คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก 
  คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก มีหน้าที่เป็นผู้จัดการหน่วยงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพ บทบาทของ

คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ / ส านัก ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
  1.1 ให้พันธสัญญา (Commitment) เรื่องคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจอย่างจริงจังและจริงใจ ซึ่ง

ได้แก่ 
  1.1.1 การจัดท าคู่มือภาระงาน (Job description) และภารกิจรายบุคคล/งาน/ ต าแหน่ง 
   1.1.2 ลงทุนเรื่องหน่วยประกันคุณภาพ ผู้ด าเนินการงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (QA 

Officer) และค่าใช้จ่าย 
  1.1.3 การจัดท าแผนคุณภาพเพ่ือพัฒนา “คน” 3 กลุ่มคือ (ก) คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/

ส านัก (ข) อาจารย์ (ค) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนพิเศษ 
  1.1.4 การด าเนินงานตามแผน 
 1.2 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกหลักสูตร/หน่วยงาน 
 1.3 เป็นทีมผู้ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน ไปเยี่ยมเยียนหลักสูตร/หน่วยงานเพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือสนับสนุน 
 1.4 ประชุมทุกคนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องคุณภาพของผลผลิต 
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 1.5 เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ/ศูนย/์ส านัก เพ่ือเสนออธิการบดี 
 1.6 เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

    2. ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงาน 
   ประธานหลักสูตร / หัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่เป็น  “ผู้จัดการ”  หลักสูตร/ หน่วยงานเพ่ือให้เกิด
คุณภาพแก่ผลผลิตตามพันธกิจ  คือ 
    2.1 ให้พันธสัญญา (Commitment)  เรื่องคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจอย่างจริงจังและจริงใจ
ติดตามให้ทุกคนในหลักสูตร/หน่วยงาน  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรายบุคคลและรวบรวมข้อมูลระดับโปรแกรม
เพ่ือสรุป 
    2.2 ประชุมทุกคนในหลักสูตร/หน่วยงาน เสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร / 
หน่วยงาน เพ่ือให้ทุกคนรับทราบช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน/เสริมจุดแข็ง  โดยจัดประชุมเรื่องนี้ทุกเดือน 
    2.3 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร/หน่วยงานและเสนอคณะ 
    2.4 เตรียมรับการตรวจสอบ/ประเมินภายในจากทีมคณบดี/บุคคลภายนอก 

3. อาจารย ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
 3.1 สอนให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 3.2 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ก าหนด 
 3.3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามที่ก าหนด  และตรงกับสาขาวิชา/วิชาที่สอนและอ่ืน ๆ 
 3.4 ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้แก่ศิษย์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์  อาจารย์มี

บทบาทในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
  3.4.1 ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานแก่หลักสูตร/คณะ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลที่

ทันสมัย ข้อมูลดังกล่าว คือ 
     1) จ านวนคาบที่สอนต่อภาคการศึกษา โดยให้ข้อมูลปลายปีการศึกษา 
     2) จ านวนงานวิจัย  บทความ  ต ารา  โดยให้ข้อมูลปลายปีการศึกษา 
   3) จ านวนครั้ง  และสถานที่ท่ีไปให้บริการทางวิชาการ  โดยให้ข้อมูลปลายปีการศึกษา 

 3.4.2 เข้าประชุมหลักสูตร/คณะ  เพ่ือรับทราบการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และทิศทางที่จะด าเนินงานต่อไป 
 3.4.3 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรม  เพ่ือช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน/เสริม
จุดแข็ง 

3.4.4 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ/โปรแกรม/หน่วยงาน 

 
 4. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 

    บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนสอนในหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา  คือ 
  4.1 ท างานหลักและรองอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน (Standard  Procedure) และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ 
   4.2 ช่วยบริการทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานหลัก และงานรองของตน 
    4.3 ช่วยสถาบัน คณะ หลักสูตร  ในการท างานเกี่ยวกับงานหลัก และงานรองของตน 
  4.4 ให้บริการอย่างเต็มใจ และมุ่งความพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
การเรียนการสอนมีบทบาทหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
   4.4.1 ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดในค าบรรยาย (Job  description)  ทุกภาค
การศึกษา/ ปีการศึกษา  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลที่ทันสมัย  ข้อมูลดังกล่าวคือ 



    
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 29 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    1)  จ านวนชิ้นงานที่ท าเสร็จ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้โดยให้ข้อมูลทุก ภาคการศึกษา 
     2) วิธีปฏิบัติงานที่ครบวงจร ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ 
      ปฏิบัติงานที่เร็วและสะดวก 
    3) เข้าประชุมภายในหน่วยงานที่สังกัดเพ่ือรับทราบข้อมูลและช่วยกัน 
     ปรับปรุงจุดอ่อน / จุดแข็ง 

4.4.2 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปรับปรุง
จุดอ่อน / เสริมจุดแข็ง 

   4.4.3 ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตน ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ/ หน่วยงาน 
 
 9.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก  หมายถึง  การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (สมศ.) 
   ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษานั้น  สมศ. ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะและในภาพรวม  โดยพยายามใช้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพ
ภายในให้มากที่สุด  ดังนี้ 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพและก ากับการด าเนินงานให้มีการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ผู้ส าเร็จการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบัน
ศึกษา 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน  ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรับการประเมินภายนอก 
 

ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าวมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท าหน้าที่ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  ประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวบ่งชี้  เกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่ง  คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  โดยยึดตาม
กรอบพันธกิจและประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
ด าเนินการตามภารกิจ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ และให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และจัดท า
รายงาน   ประจ าปี 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้ประเมินภายนอก
ที่ได้รับรองจาก สมศ. ให้ท าการประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ 

ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ท าการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

หน่วยประเมินภายนอก หมายถึง  บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่คณะ
กรรมการฯ ก าหนด  และได้รับการรับรองจาก สมศ. 
  บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก มีดังนี้ 

1. ศึกษารายงานประจ าปีและรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญใน
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา และขอขอ้มูลเพิ่มเติมในกรณีข้อมูลไม่สมบูรณ ์
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2. ก าหนดประเด็นและออกแบบประเมินให้สอดคล้องกับแผนทิศทางตามเอกลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งประเมินตามรูปแบบกัลยาณมิตรในการประเมิน 

3. ท าก าหนดการประเมินสถาบันอุดมศึกษา 
4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินเพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

สะท้อนให้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรปรับปรุง 
5. เขียนรายงานผลการประเมินเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษา และ สมศ. 

ดังนั้น กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการที่คณะ ผู้ประเมินภายนอก  
ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถาบันอุดมศึกษา  ข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ  ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติจริงจากการสังเกต  
สอบถาม  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเพ่ือประเมินสถานศึกษานั้น ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตและผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมต่อไป
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บทท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ
คุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร.  และองค์ประกอบตาม
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”  มีจ านวน 12 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
  องค์ประกอบที ่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  
  องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  องค์ประกอบที่  97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
  องค์ประกอบที่  99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
 ภายในองค์ประกอบทั้ง 11 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้  โดยแยกเป็นตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 23 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ตามตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้  ชึ่งตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  เพ่ือให้สามารถมองการปฏิบัติงานในภาพรวม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้  โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไม่ได้ด าเนินการในตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 เนื่องจากไม่มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  ส่วนงานระดับ
คณะ ศูนย์ ส านัก และภาควิชา จะต้องพิจารณาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดประเมิน และเกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ โดยด าเนินการในองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงาน 

 
 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 35 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

 
           

 
      

สกอ. 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
องค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต                    
สกอ. 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร / /    /  *    *        

สกอ. 2.2   อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก / /    /              

สกอ. 2.3   อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ / /    /              

สกอ. 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
              สายสนับสนุน 

/ / / / /        
 

      

สกอ. 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม  
              การเรียนรู ้

/ * *  *  * *  *  * 
 

    * * 

สกอ. 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน / /    /  *    *        

สกอ. 2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม  
       คุณลักษณะของบัณฑติ 

/ /    /  *    * 
 

      

สกอ. 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรม 
             จริยธรรมที่จดัให้กับนักศึกษา 

/ / /   /    /   
 

      

สมศ. 1    บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ 
              อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

/ /           
 

      

สมศ. 2    คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โท และเอก ตาม 
             กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

/ /           
 

      

สมศ. 3    ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ 
             การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

/ /           
 

      

สมศ. 14  การพัฒนาคณาจารย ์ / /                  

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                    

สกอ. 3.1  ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการ 
             ด้านข้อมูลข่าวสาร 

/ / /       /   
 

      

สกอ. 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา / / /   /  *  /  *        
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หน่วยงานที่ต้องรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย                    

สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ / /  /          /      

สกอ. 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรือ 
             งานสร้างสรรค ์

/ /  /         
 

      

สกอ. 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวน 
             อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

/ /  /  /       
 

      

สมศ. 5    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
             เผยแพร ่

/ /           
 

      

สมศ. 6    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ / /                  

สมศ. 7    ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ / /                  

องค์ประกอบท่ี  5 การบริการทางวิชาการสังคม                    

สกอ. 5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม / /  /  /              
สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ 
             สังคม 

/ /  / / /       
 

/ /    / 

สมศ. 8    ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ 
             วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ 
             การวิจัย 

/ /                  

สมศ. 9    ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
             หรือองค์กรภายนอก 

/ /                  

องค์ประกอบท่ี  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    
สกอ. 6.1  ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ   
             วัฒนธรรม  

/ /  /  /          /    

สมศ. 10   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม / /                  
สมศ. 11   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม / /                  
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ                    
สกอ. 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ   

       สถาบัน 
/ /  / /               

สกอ. 7.2  การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันการเรยีนรู ้ / / / / /               
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สกอ. 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ / * * * / * * * * *    * * * * * / 
สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง / / / / /               
สมศ. 12  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน /                   
สมศ. 13  การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน / /                  
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ                    
สกอ. 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ / / / / /               
องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                    
สกอ. 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ภายใน 

/ / / / /        *       

สมศ. 15  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย 
             ต้นสังกัด 

/ / /                 

องค์ประกอบที่ 10  อัตลักษณ์ของส านัก/สถาบัน                    
10.1 อัตลักษณ์ของส านัก/สถาบัน   / / /               
องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์                    
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ / /                  
สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ / /                  
สมศ. 17   ผลการพัฒนาตามจดุเน้น จุดเด่น ท่ีส่งผลสะท้อน 
              เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

/ /                  

สมศ. 18.1   ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
                ใประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบนั 

/ /                  

สมศ. 18.2  ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปญัหาของสังคม 
               ในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

/ /                  

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร.                    
ก.พ.ร. 4.1.3  ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อม 
                  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                  (ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การ 
                  ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน 
                  ภาษาต่างประเทศ) 

/ *      *     *       
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องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล  
                        “สถานศกึษา 3 ดี (3D)” 

                   

99.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) / / /       /          
99.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้  
        เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกดิพฤติกรรม 

/ / /       /          

รวม   45   42   12  14 10 12 1 1 1 6 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

 
หมายเหตุ :   

 * หมายถึง หน่วยงานผู้ให/้รวบรวมข้อมูล  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 มีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลายหน่วยงาน ดังนี้ 

 เกณฑ์ข้อที่ 1 และ 2 ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และ ส านักวิทยบริการ 
  เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
 เกณฑ์ข้อที่ 3 ให้กองกลาง (ฝุายอาคารสถานที)่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
 เกณฑ์ข้อที่ 4 ให้กองบริการการศึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 
 เกณฑ์ข้อที่ 5 ให้กองกลางเป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ให้ส านัก/สถาบัน ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานพร้อมทั้งเกณฑ์การ
ประเมิน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า/สถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1 , 16.2 , 17 , 18.1 , 18.2 คณะจะด าเนินการแยกหรือร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ เก่งไอที  มีจิตอาสา สู้งาน  สื่อสารภาษามลายูกลางได้ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 

- เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
   ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับ 
   มหาวิทยาลัย 
2. กรณีท่ีคณะก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ 

   คณะด้วย 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 
- การด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย  
  ประเด็นที่ 1  มหาวิทยาลัยด าเนินการในโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ 
                  บุคลากร”  
  ประเด็นที่ 2  มหาวิทยาลัยด าเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ได้แก่  

1. โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียนต ารวจตระเวน 
                     ชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
   3. โครงการส่งเสริมชีวิตประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
                       พอเพียง 
- การคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
   ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับ 
   มหาวิทยาลัย 

  2. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ 
     คณะด้วย 
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หลักการ             
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา  ปณิธาน  และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบัน
จะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก 
 ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มใน
สถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                    

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

องค์ประกอบ ตัวบง่ชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน                         
 3.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา 
 4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification   
 Framwork  for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8. หลักการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   
 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินภารกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันด าเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ 
มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธ์
และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถาบัน   
   ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน
แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง  ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :    

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
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1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน         กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        8 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
1.   มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของสภาสถาบัน โดย
การมีส่ วนร่ วมของบุ คลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 
2551 -2565 )  และแผนพัฒนา

1.1   มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน หากสถาบันได้ก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันความทบทวน
ว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้
แนใ่จว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 

1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตาม
สภาพการณ์ที่ เปลี่ยนไป ควรเป็นการก าหนดร่วมกันทั้ ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
ปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของสภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้น
ของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า
ปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์
สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประ เด็นที่ไม่
สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) เพ่ือ
น าสถาบันไปสู่ความส าเร็จที่ พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (vision)  พันธกิจ (mission)  เปูาประสงค์ (goal)  
และวัตถุประสงค์ (objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์
จุ ด แ ข็ ง  ( strength)   จุ ด อ่ อ น  ( weakness)   โ อ ก า ส 
(opportunity)  และภัยคุกคาม (threat)  เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน 
อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์
และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์
ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการ 
ยอมรับของทุกผ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

2.1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึง
วิสัยทัศน์กลยุทธ์และเปูาหมายของกลยุทธ์ และมีการก าหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.2 มีการก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ           
แต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงกลยุทธ์ เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4             
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
แล ะกา รท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม 

3.1 มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเปูาหมาย (target) ของแต่
ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ ควรจัดท าพร้อมกับ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝุาย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

 

 สถาบันควรจัดท าปฎิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 
4 พันธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและสร้างความ
เชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม 
 
 
 
  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 

 

 มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เทียบกับค่าเปูาหมายเสนอต่อ
ผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่
เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย      
ปี ล ะ  1  ค รั้ ง  แ ล ะ ร า ย ง า นต่ อ
ผู้ บ ริ ห า รและสภาสถาบั น เ พ่ื อ
พิจารณา 

 

 มีการประเมินผลการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดย
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับ
ค่าเปูาหมาย และน าผลการประเมินบรรจุเข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบัน
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มี กา รมอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบในการด า เนิ น ง านตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการ
ปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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หลักการ 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามก าหนด ประกอบด้วย การมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร                 มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง  ๆ ที่ใช้ในการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษา
และเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และ
บริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด  
  
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง      

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification   
 Framwork for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8.  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 
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 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน 
 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน  12  ตัวบ่งชี้   คือ  
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.4  ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที ่2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร   มีการวางระบบและ
กลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
 ( หมายเหตุ  : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมให้
มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีก าหนด
ในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ทุกหลักสูตร 
 
หมายเหตุ  : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ และนับ
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
         1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
 
 
 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏบัติ 
1. 
 
 
 
 
 
 

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุ งหลักสูตรตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 

1.1 มีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่ รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควร
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตใน
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สาขาวิชานั้น ๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด  การผลิต
บัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่  สถาบันมีความพร้อมใน
การจัดการการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่  นอกจากศึกษา
ความต้องการหรือความจ าเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์
ทรัพยากรของการด าเนินการของหลักสูตรใหม่และค านวณ
จุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
สาขาวิชานั้นๆ  ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่
รับบัณฑิตเข้าท างาน  เพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการ
พิจารณาตามระบบที่สถาบันก าหนด เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา  สภาวิชาการ เป็นต้น  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์ม
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2.1 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติ
การปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการบัณฑิตในตลาดงาน  หลักสูตรที่มีผู้สมัครน้อย หรือ
หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นต้น 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่าน
การอนุมัติของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่สถาบันก าหนด เช่น 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และ
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภา
สถาบันอนุมัต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก ร อ บ

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ช าติ  หมายถึ ง  ต้ อ งมี ก า ร
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก 
ก) ส าหรับหลักสูตรสาชาวิชาต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้
กลาง) ทั้ งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหาร
บุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและให้
ค าแนะน านักศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.3 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ผู้ บริหารหลักสูตรควร
ท าการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่ างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และ
ด าเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร 

4.1 สร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะ
วิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา  เพ่ือวัดคุณภาพ
ของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มให้
ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรมการที่
เกี่ยวข้อง 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
ก า กั บ ใ ห้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
แล ะมี ก า ร พั ฒนา หลั ก สู ต รทุ ก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 

 

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร ด าเนินการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 
จนท าให้ผลการด า เนินงานเป็นไปตามมาต รฐานและ            
ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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4  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมให้มีการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้ทุกหลักสูตร 

[ 

 
 

 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจและจุดเน้นของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2  แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5            = ร้อย

ละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 6 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
=  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนน   =   
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก                                                                     
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.2  : อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

  100 
 

  5 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

หรือ 
 1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อน
หน้าปีที่ประเมิน 
 2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ค านวณ
ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
  
 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ   ลาศึกษาต่อ 
และในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน 
 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม
ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
หรือ 
 2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ค่าการเพิม่ขึ้นของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา                                                                
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.3  : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  5    
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2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
=   

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  =   
หรือ 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี      ที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  

คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและ      ลาศึกษาต่อ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้              ไม่จ าเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ       
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมา                                                                                                                      
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบ 
กับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

  100 

  5 
 

 5 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น 
ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ : 
  หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวั ดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่ มีการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

  ข้อมูลทีค่วรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุ มข้อมูลที่ ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
1.1  ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน 
รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ใน
การวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนด
อัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และการพัฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามา
สู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและ
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ภายในสถาบัน 
1.2 ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training 
needs) ของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน  
เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด 
และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมิน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า รนี้ ไ ด้   ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
(competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน  การ
หมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอ่ืน ๆ  การเข้าศึกษาในโครงการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
1.3 ข้อมูลปูอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือ
ใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง
การสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์
ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้อาจารย์หรือ
บุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว้ 

  2.2 มีการวิเคราะห์งาน  (job analysis) โดยก าหนดให้มีการ
อธิบายลักษณะงาน ( job description)   การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification)  รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและ
ทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

  
 
 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มี
รูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม  วิเคราะห์ปริมาณการ
เข้า – ออกของบุคลลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
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  2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป

ตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และสร้ า งขวัญและก า ลั ง ใ จ ให้
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สร้ า งบรรยากาศของสถานที่ ท า ง าน ให้ น่ าอยู่  ตั้ ง แต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน  การจัดสวัสดิการ  การ
เอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน  การ
สร้างบรรยากาศของความสุขในการท างาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์
และบุคลากรสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัล
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว   มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มี
ศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสาร
การขอรับรางวัล  ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล 
หรืองานธุรการอ่ืน ๆ 

  3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ  พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

  3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

  3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน  เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน
การท างาน  มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้ บั งคับบัญชาและผู้ ใต้บั งคับบัญชา  รวมทั้ ง ระหว่ า ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน  เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
พัฒนางานร่วมกัน 

  3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปูองกันและ
ส่งเสริม  มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ  ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย  
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้ และทักษะที่ ได้ จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

  ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ใน
การเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควรก าหนดแนวทาง 
หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการ
พัฒนา  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ
ปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการน าความรู้
และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือ
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ใช้กลไกการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา  เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการ
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

 

 สถาบันจัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเปูาหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเปูาหมายนั้น
ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 

 
 
 
 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
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ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.5  : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่ น สิ่งแวดล้อมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่             ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน

แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง  ๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

หมายเหตุ : 
 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
 2. การคิดค านวณ FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
          1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
            6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          7 ข้อ 

 

 
 
 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ : 
 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายงิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี ร ะบบและกล ไกการประกั น

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุ่น และหลากหลาย  สามารถตอบสนองความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน  ยอมรับความสามารถที่แตกต่าง
และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่ เน้นการ
วิเคราะห์  การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริง  ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้  จัดการเรียน
การสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

  1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่  รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

  1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา  และมีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสู ตร  มี
ร ายละ เ อี ยดของร ายวิ ช าและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2.1 อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย 

-  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อ 
ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผล
จากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      -  ลักษณะของการด าเนินการ  เป็นการระบุค าอธิบาย
รายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน และการให้ค าปรึกษา 

-  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นการอธิบาย
ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน  วิธีการ
สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  แผนการสอนและการประเมินผล  ในแต่ละคาบเรียนมี
การระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
หัวข้อหรือเนื้อหานั้น ๆ 

-  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ระบุเอกสาร 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

-  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา มี
การประเมินกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่ง
หลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน
ให้ผู้เรียนในคาบแรกท่ีพบผู้เรียน 
 

2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่ ง เสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมี
รายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ  อภิปรายกลุ่ม  สัมมนา  ท ากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรืองานวิจัย  เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและ
ฝึกประสบการณ ์

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้ เรียนที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติ
จริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มี ก า ร ให้ ผู้ มี ป ระสบการณ์ทา ง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

 
 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก

บุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎี        
ไปใช้ในเชิงปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย  การ
ด าเนินการนี้อาจท าโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบวิชา น านักศึกษา
ฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอก
สถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
ในรายวิ ช าที่ รั บผิ ดชอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ในการ พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การ
สอนที่ผ่านมา โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่  ควรปรับปรุงด้านใด  อย่างไร 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

วิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 

  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
ของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องเรียน  คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  หนังสือ  
ต ารา  และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น  น าผลการประเมิน
ความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการระบุในรายละเอียด
ของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า  มีการน าการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างไร 

7. มี กา ร พัฒนาหรื อปรั บปรุ ง กา ร
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร  ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 

-  พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เ พ่ือ
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 

-  ติดตาม  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและ
ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผล
การประเมินของผู้ เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่
สูงขึ้น 

-  ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 

-  ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิด
รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน / ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมิน
อิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึ ง  คุณสมบัติที่ พึ งประสงค์ซึ่ งผู้ ส า เร็ จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละ
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น 
การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงาน
จริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะ
เพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าด้านความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการ
น าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ  
                              บัณฑิต 
นาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ต า ม แ ผ น ก า ห น ด
การศึกษาของหลักสูตร 
 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่สนองความต้องของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด  โดยน า
ข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน  ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น  และเหมาะสมกับสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  โดยค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติด้วย  มีการก าหนดเป็นเปูาหมายการผลิต
บัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ผู้ที่รับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตทกุคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน  การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลจากผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร  โดยอาจมี
การเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด เพ่ือให้
ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง
พัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณา
การระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ 
 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับ
ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วย
ส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุมวิพากษ์
การจัดการเรียนการสอน  สื่อการสอน และวิธีการประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ
เรียนรู้ขั้นสูง  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  
สะท้ อนความสามารถ ในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ เ รี ย น 
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 

 2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชาสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือให้การ             
เรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่
เกิดข้ึนในที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้  

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการท้ังภายในสถาบันและนอกสถาบัน 

4.3 หากเป็นไปได้  อาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมี
โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน  ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่
ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา  เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงาน
วิชาการให้ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ 

5. มี กิ จ กร รม เส ริ มส ร้ า งคุณธ รรม
จริ ยธรรมให้ แก่นั กศึ กษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 
 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน  โดยมีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการ
เรียน หรือต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 

 
 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ 
                              นักศึกษา 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 65 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม          ตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ   ตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
หมายเหตุ : 
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การ
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งาน
ท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1    :    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
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การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเอง
ได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่
เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการค านวณ  : 
 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร   
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ให้มีการติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา                4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตาม

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
                    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

สาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนด
เพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน  
ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 
 
วิธีการค านวณ : 
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ.  

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเกบ็ข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิด เชิงวิพากษ์ การ
น าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึ ง บทความที่ เป็นผล จากวิทยานิพนธ์  หรือ 
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือ

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3   :    ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ  
                            เผยแพร่  
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ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย  
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึงการเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (full paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
วิธีการค านวณ  : 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   

       

 
หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรอืมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/


 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 69 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 
ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม  

 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ  
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี                  ตามปีการศึกษา
หรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ                   สารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ 
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่
ละชิ้น 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 
 
 

 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่14    :     การพัฒนาคณาจารย์ 
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ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จของ
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิช าการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา  : 
ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
 

                วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
วิธีการค านวณ  : 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
 1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
 2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง 
วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
  
หมายเหต ุ :  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  

     - คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ    
                 สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 
 

 

 
 
 

 
 

หลักการ 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น

องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 71 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า               ซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ   (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่              พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 6.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framwork for 
Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน  2   ตัวบ่งชี้   คือ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
(2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 3.1  : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ  : 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
 
 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
 

1.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต  ข้อมูลด้านการเรียน  ข้อมูล
ครอบครัว  และบุคคลที่สถาบันติดต่อเม่ือนักศึกษามีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา  มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการท่ีเหมาะสม ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ท า
ให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีระบบการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ  เพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษารูปแบบของการ
ปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 73 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบัน เช่น ฝุายกิจการนักศึกษามี

หน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหา
ชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) 
ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
วิกฤตและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และมีระบบการ
ดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับ
บริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางใน
กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบัน
ที่จะดูแลได ้

1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษาได้ส าเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ
สร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ
ครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือร่วมมือกันกันแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษา 

1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 

2.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บอร์ด  เว็บไซต์  
ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  การรับสมัครงาน  ข่าวสาร
วิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
จ าเป็นต้องรู ้

2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 

3. มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน 
เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  และ
มีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพ่ือฝึกทักษะ
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการ

และวิชาชีพ 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า  และมีการจัดท าฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  เว็บไซต์  จดหมายข่าว ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม
การประชุมวิชาการ  การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ  ข้อมูลแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ  ทุนวิจัย  การรับสมัครงาน  ข่าวสารวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร  การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  การท า
วิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้
ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดี
แก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าแล้ว ยังท าให้ศิษย์เก่าและ
อาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม ่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ให้บริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ โดยมีการส่ง
ข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 

5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่         
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา  ฝุาย  คณะ  
หรือสถาบัน  มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุก
ด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน  และน าเสนอ
ผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ  และผู้บริหารระดับคณะ  
สถาบัน 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 75 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
  6.3 คะแนนเฉลี่ของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามี
การบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการด้านใดยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 
3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ  ปัญหาอุปสรรค  
เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

7.1 น าผลการประเมินคุณภาพหารให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทุกระดับ  และมีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ  โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย
ที่ก าหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่
ก าหนด 

7.3 มีการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจในบริการที่สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง   เหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่             (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทาง
ปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ  
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 3.2   :   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่  ด าเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2   ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง  สถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
            2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        6 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน  นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้ง
ที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษะตามที่สถาบันก าหนด และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

  1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่
นอกเหนือ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการท ากิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกั น คุณภ าพกา รศึ กษ าแก่
นักศึกษา 
 

 

 สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการด าเนินงาน  วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากสถาบัน 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
         -  กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
         -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         -  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 
         -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.1 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันควรส่งเสริม
ให้นักศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรม
กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันต้อง
ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภท
กิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยู่ด้วย 
 

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท าข้อเสนอโครงการให้
ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝุายกิจการศึกษา
ของสถาบัน)  โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่
จัด  ลักษณะของกิจกรรม  กลุ่มเปูาหมาย  และวิธีการประเมิน
ความส าเร็จ  และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลปูอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม  
โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

4.1 สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  และให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : 
knowledge management)  การให้นักศึกษาน าเสนอผล
การด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือให้นักศึกษา
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
กลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
วางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การ
ประเมินความส าเร็จ 

4.2 ในระดับสถาบัน  อาจารย์ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา 
ควรมีการประชุมกับสถาบันภายนอก เพ่ือส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
ทั้งนี้  สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง
สถาบันด้วย 

4.3 ในแต่ละปี  สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษา
ระหว่างสถาบันมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ ได้จากการท ากิจกรรม  หรือ
น าเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน  รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบัน  มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
สถาบัน เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างาน
ร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

5. มีการประเมินความส า เร็จตาม
วั ต ถุ ป ระส งค์ ข องแผนการ จั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

5.1 สถาบัน (ฝุายกิจการนักศึกษา) มีระบบการติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

5.2 สถาบันก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม 
และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็น
ภาพของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี 

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้า ใจ  และ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา จากรายงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพ่ือจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

6.1 สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เท่าท่ีควร 

  6.2 สถาบันน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดม
ความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 

 

 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม

ของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึง
ต้องมรีะบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์  การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน  ๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ        
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ จ านวน  6  ตัวบ่งชี้   คือ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ 
   นักวิจัยประจ า 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 
 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 



 
 

80 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ    จัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง   
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือให้ค าปรึกษาและ  

 สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ    เทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน  

  สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting    
 professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  : 
8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา

ของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ 
ค2) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
       6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และ     
ครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ 
กลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ

ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์  
ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มท่ีรับผิดชอบ และมี
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตาม
เปูาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 

  1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่อให้
สามารถด าเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

 

 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น  1)  การก าหนดให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์  2)  
การก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีท าโครงการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์  3)  การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์      
รับเชิญ (visiting professor)  หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์  4)  การจัดให้มีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริม
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ  5)  การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์
ท่ีเกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้ า น จ รร ย าบรรณกา รวิ จั ย แก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น 
วิเคราะห์ก าลังคน วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์   
นักวิจัย  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)  ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน  ท าการก าหนดกฎเกณฑ์  แนวทาง
ก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานที่
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับ

ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล  กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจ
เริ่มจากการฝึกอบรม  การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย
ได้รับการแนะน าหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส  การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ  การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา  กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้น
น านอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดคือ การส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีม
ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วย
วิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้
นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง  การให้ผลตอบแทน  
หรือการให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัด
บรรยากาศและการบริการต่างๆ ในสถาบันให้เหมาะสมและ   
จูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มี ก า รจั ดส ร ร งบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 

 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงทุนจากภายนอกอาจท าได้
ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้าง
ผลงานที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนอกสถาบันในโอกาสต่อไป 
ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบัน
อาจจั ด ให้ มี ร ะบบสนั บสนุ น  เช่ น  กา รจั ด ให้ มี ข้ อมู ล 
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มี
คณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ 
และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือมี
โอกาสได้รับทุนวิจัยมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรหรือจัดหาแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการ
วิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิ จั ย  ควรประกอบด้ วย  1 ) 
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถผลิตผลงาน
ระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือ
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย   
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัย
หลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็น
จุดเน้นของสถาบัน ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่
หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้
ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง
จัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้
ของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของ
นักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้ง
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยัง
หมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์กับหน่วยงาน อ่ืนที่มีชื่ อ เสียงทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical 
leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่าง
น้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  2) ข้อมูลด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่
ผ่านมา  3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดง
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งานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบัน
ในการเผยแพร่ผลงาน   4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ
สถาบันในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  5)  ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของสถาบัน
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 
 

 

  สถาบันจัดให้มีระบบการประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุน
ทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นักวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งใน
ประเด็น  งานวิ จั ย เสร็ จทันก าหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การ
ประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และ
นักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน
ประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และ
นักวิจัย  เป็นต้น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

 

  สถาบันน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง โดย
ก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพ่ือการปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณที่ต้อง
ใช้หากจ าเป็น ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ 
จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยตามที่ก าหนด 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ น  หรื อจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 
 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจน
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสรสนเทศของ
กลุ่มเปูาหมาย  การสนทนากับกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ (focus 
group)  การติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก  การใช้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม 
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพ่ือ
ตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมทั้งการร่วม
ใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 4.2   :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 85 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :   การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ระบบการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ ์
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.   มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในท่ีประชุม
วิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นต่อไปนี้  1) การจัดให้มี    
พี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับ
น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร  2) การ
สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความของอาจารย์
และนักวิจัย ท่ีจะน าเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    
3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์  4) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ท้ังนี้ การ
สนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของ
แต่ละสถาบัน 

2. มี ร ะบบและ กล ไกการ รวบร วม          
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ี
คนท่ัวไปเข้าใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลเปูาหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรร
ผลงานท่ีน่าจะเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป จัดให้มีการสัมภาษณ์
อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้
ท่ีน่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ท่ี
ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ท่ี ไ ด้ จ า ก ข้ อ  2                
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

 น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตาม
แผนตลอดจนการติดตาม 
ข้อมูลปูอนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการ
สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
เชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกท้ังรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายท่ีคาดว่าจะสามารถสนับสนุน
งานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน ์

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 

 สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
เช่น  1) ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็น
สื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 
และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหา
งานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ท่ีต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3)  ผู้รับผิดชอบ
ริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล 
(start – up company) เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง 
ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน   ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือ
การซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนใน
การเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ท่ีเกิดจากผล
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและสถาบันในผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจท่ีเป็นผลจากงานวิจัย โดย
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส เป็นท่ียอมรับของทุกฝุาย 

 
 

 

 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
การเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   ปัจจัยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 
– 5  
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอ่คน 
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ 
                              นักวิจัยประจ า 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรการค านวณ  : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    

 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =   
 
 สรุปคะแนนที่ได้ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวน

เงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก             
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
  5 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส า เร็ จนั้ น  สามารถ พิจารณาได้ จากผลงานวิ จั ยและงานสร้ า งสรรค์  
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย  
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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การส่งบทความเพ่ือพจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (full paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้
  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 

10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ 
เวียดนาม  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ  
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
           ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
วิธีการค านวณ : 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนน

ระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่
ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือ
ประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
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การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การ
น าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนัก วิจัยประจ าที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย  
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์  
และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี้  

  1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   

     2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 

      3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน

หรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา  

การน าจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปฏิทิน หรือ
งบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียวยกเว้นในกรณีที่มีการใฃ้ประโยชน์ที่
แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

 

วิธีการค านวณ  : 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
ในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   

     - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 

      - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  

 
 
 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 

การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
ผลงานวิชาการที่ มีคุณภาพ สะท้อนถึ งสมรรถนะ ในการศึกษา ค้นคว้ า  วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  

วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเท่า 

 

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7  :   ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้อง
เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

 -  ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
สะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

 -  หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป 
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้
จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริม
ปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 
 การนับจ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือต าราทางวิชาการ ซึ่ง
มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของ
ชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครัง้ ให้นับการตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ  : 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 95 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพของอาจารย์
ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้ว
เสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  

2.  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจั ยประจ าทั้ งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์  
ที่ลาศึกษาต่อ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
หลักการ  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความ
หลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการ
วิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการด้วย  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

องค์ประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแก่สังคม 
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 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน 
 รบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
   
ตัวบ่งชี้ จ านวน   4   ตัวบ่งชี้   คือ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  
 
  
 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 5.1  :   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
          2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

 

 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การ
บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน มี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและ
จิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการ
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการให้บริการ 
ก าหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมี
ระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างระหว่างภาระงาน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการ
ให้บริการแก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของ
สถาบัน 
ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

 

 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์
และบุคลากร เช่น การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท า
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 

 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เช่น 1) มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่
ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ2) 
น าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็น
ต้น 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบู รณาการงานบริ การทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

 

 จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
สอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่ง

เป็นทั้งผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการ
ด าเนินงาน เปูาหมายของสถาบัน  ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนดไว้ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
บูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

 สถาบันน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ 
และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
 

 
 
 

 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สูสาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 5.2  : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจความต้องการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ  เ พ่ื อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจั ดท าแผนการบริ การทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

 

 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย   ยุทธศาสตร์  ทิศทางและการจัดท าแผนการบริหาร
ทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน 
 
 
 

2. มีความร่วมมือด้านการบริการทาง
วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

 

 สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่
ให้บริการ มาร่วมมือร่วมพลัง (Collaboration) ในลักษณะ
ของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการน าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความ
เข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชน 

3. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ยช น์ ห รื อ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 
 

 

 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน า
ให้ผู้รับบริการและประชาชน 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก  ห รื อ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

 

 มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการ
บริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการก ากับคุณภาพของการ
ให้ บ ริ ก า ร  โ ดยจั ด ให้ มี ร ะบบกา ร ให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เ จน                  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 

 สถาบันมีการพัฒนาความรู้จากการให้บริการทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย  จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์.ในการให้บริการผ่านทาง
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
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ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือ
สังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการ
วิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ  
  1. การพัฒนาการเรียนการสอน  
  2. การพัฒนาการวิจัย 
  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการท้ังสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมีท้ังสองประเภท  
  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการที่งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมีสองประเภท 
และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
  
วิธีการค านวณ  : 
 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิ ช า กา รที่ เ ป็ น ตั วห า ร เป็ น โ คร งก ารบ ริ ก า ร วิ ช า ก ารที่ ด า เ นิ น กา ร ในปี ที่ ป ร ะ เ มิ น  โ ค ร งก า รหนึ่ ง ๆ  
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย
ก็ได้ 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
 พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

 
 
 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้

เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน  

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความ
เข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
หมายเหตุ  : 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9  :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 
                    การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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 ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/กิจกรรม
ใหม่ที่ปรากฎอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ/ 
กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณาให้ 
คะแนนล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ            
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
  
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี(พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้   ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 6   การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินการตามระบบที่ ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    5 หรือ 6 ข้อ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 6.1 :  ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุ ง

ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 

 สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน า
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการ
ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ  มี
การก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมี
ส่วนร่วม  มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
มีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 สถาบันสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบัน
และท่ีจัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการ
แสดง  มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

  3.2 สถาบันจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น 
วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 

  3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร อ่ืน  มีการสร้าง
เครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักการ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมี ผ ล ง าน เป็ นที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ 
 
 
 

6.1 สถาบันมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้ เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มี
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับ
การอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10  :   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
 
                    การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็น              พันธกิจ
หลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่ งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมใน
สถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ

หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปูาหมายความส าเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล 
เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่เป็นที่ยอมรับ 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11   :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 
                    การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

เป็ นพลวั ต  มี การ เปลี่ ยนแปลงตลอด เวลา  จ า เป็ นต้ อ งรู้ ทันอย่ า งมีปั ญญา  โดยมี แผนในการ พัฒนา 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้
ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่

สถานศึกษาด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเร็จอย่างเป็น

รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ

ความสวยงาม  
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มี พ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ เ อ้ือและส่งเสริม  

ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 
 

หมายเหตุ  : 
 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่   

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
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หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การท างานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
 7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 8. ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 
 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  6  ตัวบ่งชี้   คือ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 
 

 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.1 :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถใน
การตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบัน
เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ  วัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
      4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้ าที่ ตามที่

กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิ 
ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพ่ือให้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

1.2 กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 



 
 

110 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการ

ประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ บ ริ ห า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์  ก า ห น ด             
ทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ           
มีความสามารถในการวางแผน          
กลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติ งานและ
พัฒนาสถาบัน 

2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) 
ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนา
องค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา 
เรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนการหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการ
ใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บ
ข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่ได้รับ 
 

  2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและ
มีความเข้าใจร่วมกัน 

  2.3 ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย น ามาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผน         
กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 

3.1 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 
ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายใน
เพ่ือสื่อสารการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจ
ของสถาบันอย่างครบถ้วน  รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมาย หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรง
กับกลุ่มเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน

สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ
โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้
ปฏิบัติการระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการ
ก ากับและตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริ การ โครงการ พัฒนาองค์การ ให้คล่ องตั ว  ( lean 
organization) 
 

5. ผู้ บ ริ ห า ร ถ่ า ยทอดคว ามรู้ แ ล ะ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สู งขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเ พ่ิม
ศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงาน
ที่หน้างาน (on - the -  job training) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) 
เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส ถ า บั น แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้               
ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การด าเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน
ประเด็นการปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
คุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานการประเมินตนเอง 
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานและรายงานทาการเงินของ
สถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการตรวจสอบภายในของสถาบันการศึกษา และ



 
 

112 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

รายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
7. ส ภ า ส ถ า บั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

บริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ
สถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือ
ตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร 

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงสถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

7.3 ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุง
การบริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 

 
 
                                                                      
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน           กลยุทธ์ของ

สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2  :   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 
 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 113 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  ( explicit 
knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา            ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
         1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
            2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
           3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
           4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
           5 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 
 

1.1 สถาบันควรศึกษาเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้น
เป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกบแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่ เ กี่ ยวข้อง ในการก าหนดประเด็นความรู้  อาจ
ประกอบด้วย รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  รอง
คณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน  ที่ก ากับ
ดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต  
ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

1.3 สถาบันควรมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดย
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัต
ลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome)  เทคนิคการเพ่ิม
ผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 
 

2.1 กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านกาวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท า
หน้ าที่ เ กี่ ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิ จั ย  เช่น  
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 
รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

2.2 สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่
เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือ
สาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนด
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เป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ า ก ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้าน
อ่ืนๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง  ๆ เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและ
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
อ อก ม า เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวฏิบัติที่มา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ เ พ่ือให้
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามรถ
เข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่า 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร 
ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

5.1 ผู้รับผิดชอบความวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และ
ติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

5.3 มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปูาประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน            

 

 
 ตัวบ่งชี้ สกอ. ที ่7.3 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) 
 

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่
ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและ
กลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

1.3 ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควร
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
       -  วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบ 
แต่ละระบบ 
        -  ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์
ของสถาบัน 
        -  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
        -  ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง 
hardware software (system software และ application 
software) database peopleware และ facilities อ่ืน ๆ 
       -  งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบการประเมิน
ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

   -  การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
ส ถ า บั น  โ ด ย อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
สารสนเทศที่น าข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน
ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้
ในการบริหารและการตัดสินใจที่เป็นพันธกิจของสถาบันได้
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การเงิน การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น  มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค
การศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการน าผลการประ เมินความ     
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหารแล้ว 

4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามก าหนด 
 

 

 มี ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)  ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอดุมศึกษา เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับยอมรับและควบคุมได้ 
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือปูองกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
 สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ บริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย์
และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

รอบปีถัดไป 
หมายเหตุ  :  

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 7.4 :  ระบบบริหารความเสี่ยง  
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 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่ อเสียงภาพลัษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลการประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรวของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ
ความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังงกล่าว 

 2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
        1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
         6 ข้อ 

 
 **หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
 1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ  ลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการ  ตามแผน 
 2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน 
 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ 
 ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ
หลักของสถาบัน 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 119 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 
 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ อย่างสม่ าเสมอ 

2. มีการวิ เคราะห์และความเสี่ ย ง              
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง               
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน 
 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 
     -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานที่) 

 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

     - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
       -  ความเสี่ ย งด้ านบุ คลากรและความ เสี่ ย งด้ าน                  
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

    -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
    -  ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่จะน ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อ
เสี่ยง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต
บุคลากร และทรัพย์สินของสถาบันเป็นส าคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธี
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. 
 
 
 
 
 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 
 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ า ได ้

3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของ
โอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจาก
ความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงใน
ปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความ
รุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความ
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

รุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความ
ปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่
มี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง  แ ล ะ
ด าเนินการตามแผน 

4.1 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย โดยต้อง
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และด าเนินการแก้ไข ลด หรือ
ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T หรือ 
Take การยอมรับความเสี่ยง  Treat  การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบ
ของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟูองร้องจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มี การติ ดตาม  ประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความกา้วหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อ
สภาสถาบัน 

5.2 มีการรายงานสรุปผลการด า เนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อสภาสถาบัน 

6. มี ก ารน า ผลการประ เมิ น  และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน
สถาบัน และจากหน่วยงานก ากับ 

 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 

การเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทส าคั ญ 

ในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน 

 ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 12   :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
     
 
 
 
 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 121 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพใน
การก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
ของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุมสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่ก าหนดในเกณฑ์การให้คะแนน   

 

หมายเหตุ   :   เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 

 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลสถานศึกษา
ระดั บ อุ ดมศึ กษ า  ร ว มทั้ ง ทบทวนกรอบทิ ศท า งก า รด า เ นิ น ง านขอ งสถานศึ กษา ร ะดั บ อุ ดมศึ กษ า  
ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ ก า หน ด ให้ มี ก ร ะบวน กา รที่ เ ป็ น รู ป ธ ร รม ในก า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า รควบคุ ม และต ร ว จสอบ 
การด าเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตวับ่งชี้ สมศ. ที ่13   :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
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3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่ก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หมายเหตุ  : 

1. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี  
2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะทีม่ีการจัดการเรียนการ

สอน 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่ งที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่า
หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ฯลฯ  ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ            ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิต
ต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่าง
ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส 
ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา  
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1   ตัวบ่งชี้   คือ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 123 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

การเก็บข้อมูล  : ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี      ประสิทธิภาพ 
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุก
พันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายทุก
พันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 
  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่
ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่นรายได้ค่าธรรมเนีนมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิ น

ตัวบ่งชี ้สกอ. ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน   :    
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
       1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
       7 ข้อ 
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1. มี แผนกลยุ ทธ์ ทางการ เ งิ นของ

สถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา
และแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผน      
กลยุทธ์ 

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะ
เป็นงบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนด
แหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัด
ให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณ
นั้น ๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการ ใช้ เ งิ นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจ
ของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปูาหมาย 

2.2 มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณี
ที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้ เป็นไปตาม
เปูาหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะท าให้
รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอยา่งแนวทางปฏิบัติ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 

 สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการใน
การท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่
จะน างบประมาณประจ าปีเสนอสภาสถาบัน ควรได้มีการ
วิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      -  งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
      -  เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณ
ประจ าปีในแต่ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
      -  เมื่ อ วิ เคราะห์ ตามแผนการ พัฒนาสถาบันแล้ ว 
งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 

 มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบ
รายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก             
6 เดือน  ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใน
กิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการน ารายงานทางการเงิน
เสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  แ ล ะ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
คว ามมั่ น ค งขอ งสถาบั น อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้
เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จาก
การท างานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผน
เท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 
5.4 มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้น
หากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดท ารายงานต่างๆ ที่เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของหน่วยงาน 
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การวางแผนและการตัดสินใจ 
 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  และมี
กระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน 

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framwork for 
Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ                          การ
อุดมศึกษา  
 9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
  
ตัวบ่งช้ี จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ .ศ . 2545                                                   
ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไป
ตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ         พันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1)การควบคุม ติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3)การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
         1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
     2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
   7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
       9 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มี ร ะบบและกล ไกการประกั น

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่
เหมาะสมกับระดับพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพที่ ใช้กันแพร่หลายทั้ ง ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง 
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และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่
ร ะดับภาควิ ช าหรื อหน่ ว ยง าน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 
 

1.2 ระบบประกันคุณภาพที่น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่ม
จากการวางแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเปูาประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา 
จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มี ก า ร ก าหนดน โยบายและ ให้
ค ว ามส า คั ญ เ รื่ อ ง ก า รป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับสถาบัน 
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชาก าหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

3.1 สถาบันอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานของสถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่ เ พ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัด
คุณลั กษ ณะที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ค รบ ถ้ ว นทั้ ง ปั จ จั ย น า เ ข้ า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถ
วัดระดับคุณภาพตามเปูาหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็น
เกณฑ์ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้ ว ย  1)  ก า ร ควบคุ ม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2)  การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการก าหนดการควบคุม
คุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มี
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 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่
มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา
ก าหนดใน CHE QA Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถาบัน 

ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online เสนอสถาบันพิจารณา พร้อมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตวับ่งชี้ 
 

 

 สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนการพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการ
หรือประสานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเปูาหมายให้ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้าทุกตัวบ่งชี้ 

6. มี ร ะบบสารสน เทศที่ ใ ห้ ข้ อมู ล
สนั บสนุ นการประกั นคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ร บ ทั้ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

 

 สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูล
ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน 
รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร.       
เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึ กษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต 
และผู้ ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 

 สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในการบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ โดยเฉพาะ
ผู้ ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของถาบัน เช่น 
ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
ของสถาบัน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ 
ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การก าหนดตัวบ่งชี้และ
เปูาหมาย การให้ข้อมูลปูอนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ 
เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน 
ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่ วยงาน อ่ืนสามารถน า ไป ใช้
ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธี
ปฏิบัติที่ดี ให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้
ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน า
ผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการ
ประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด  
 
หมายเหตุ  : 
 กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ ครบทุ กตั ว 
ที่ก าหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน  
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15   :   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
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ตัวบ่งช้ี จ านวน  5  ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ตาม 
          เอกลักษณ์ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ตามมาตรการส่งเสริม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                  สถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 
 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : เก่งไอที  มีจิตอาสา  สู้งาน  สื่อสารมลายูกลางได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1  :   ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
หมายเหตุ  : 
 1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  
 3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน  
 การด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

 2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 
วิธีการค านวณ  : 
 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
 

 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี้  

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์  และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2  :    ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
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2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปีที่ ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึง  

ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 
4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

หมายเหตุ  : 
“1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  

 3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน  : 
 1. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
          2. กรณีท่ีคณะด าเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ
สถานศึกษา 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ประเด็นการพิจารณา  : 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผู้ เรี ยนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17  : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                             สถาบัน 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 135 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้ เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มี เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ที่ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติ 

ได้ 1 ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ 2 ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ 3 ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ 4 ข้อ 
ปฏิบัติ 

ได้ 5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 

หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผล  

การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ก าหนด หรือผล
การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่
ได้รับการยอมรับ 

4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ 
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ 
 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกด าเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1  :   ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  
                     ภายในสถาบัน (โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา  
                     อาจารย์ และบุคลากร 
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4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
4 - 5 ข้อ 

 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
1 .  โ คร งก า รห รื อ กิ จ ก ร รมที่ ส ถ านศึ กษ าร ะดั บ อุดมศึ กษ า ได้ ด า เ นิ น ง านที่ มี ป ระ โยชน์ และ 

สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

จากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
หมายเหตุ  : 

1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้  
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

 3. กรณีท่ีคณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 
การด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน  : 
 1. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนรว่มในการด าเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 

 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2  :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2  
ภายนอกสถาบัน (โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ) 

 
                    การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 
 
 
 



 
  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 137 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   : 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกด าเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

ประเด็นการพิจารณา  : 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
4 - 5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
1 .  โ คร งก า รห รื อ กิ จ ก ร รมที่ ส ถ านศึ กษ าร ะดั บ อุดมศึ กษ า ได้ ด า เ นิ น ง านที่ มี ป ระ โยชน์ และ 

สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง  ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

จากการด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
หมายเหตุ  : 
 1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้  
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 3. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 
การด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
 
การคิดคะแนน  : 
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 1. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนรว่มในการด าเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีท่ีคณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 

 
หลักการ 
              การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ มีทักษะด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและ
ประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนเองอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควร
จะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และ DRUG-FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
                 DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 
                DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพสืบไป 
                DRUG-FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง 
 
ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 99.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 99.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด 
                              พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
การเก็บข้อมูล    : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวาง

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 

ตัวบ่งช้ีที่ 99.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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แผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝุาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน  :   ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องดังนี้ 
         1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
         2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
        3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกการสร้างและพัฒนา
เครือข่าย การก ากับติดตามผลที่ชัดเจน 
         4. รายงานผลการด าเนินงานการติดตามประเมินผลและน าผลไปพัฒนาปรับปรุง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบุคคล 
 2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม และจริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด 
  3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
  4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
        5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
         1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        5 ข้อ 

 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

1.1 สถานศึกษาด าเนินการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

2. จัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 

 

 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุ คลากร
ทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ

3.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้าง
สาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย



 
 

140 

 เกณฑ์มาตรฐาน  ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3  ดี  (3D)  อย่ า งมี
คุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
 3.2 มีการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย 3 ดี  (3D) ที่
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการ
ด า เ นิ น ง า น น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้
การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3 ดี (3D) ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

5. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 มีระบบ กลไกและแผนก ากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
พร้อมรายงานผลการติดตามการประเมินผลและการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  
3ดี (3D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
 
การเก็บข้อมูล  : ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักและโทษภัยของยาเสพติด สร้าง
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถด ารงตนเองอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

ตัวบ่งช้ีที่ 99.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน 
 เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มี กิ จ ก ร ร มสนั บ สนุ นน โ ยบ า ย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 1 ด้าน 

มี กิ จ ก ร ร มสนั บ สนุ นน โ ยบ า ย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 ด้าน 

มี กิ จ ก ร ร มสนั บ สนุ นน โ ยบ า ย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 156 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมมุมองด้านการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 12 ด้าน 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก  5 ประการที่จะ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ  2) กิจกรรมการการพัฒนานักศึกษา  3) การบริหารและการจัดการ  4) การเงินและงบประมาณ  และ5) 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องท างานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่อง
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้  การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน 
และอีก 3 ด้านตาม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และตาม
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  3 ดี (3D)” รวมเป็น 11 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนได้แก่ 1) 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  4) การวิจัย 
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงิน
และงบประมาณ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10) องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  11) องค์ประกอบตาม
นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”    
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยใช้เป็น
แนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย    ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.1  องค์ประกอบคุณภาพ 12 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธาน   
    วัตถุประสงค์ และ  

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1 
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     แผนด าเนินการ 
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 
และ 14 

12 

3.  กิจกรรมการพัฒนา 
     นักศึกษา 

- ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 - 2 

4.  การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5,6,7 6 
5.  การบริการทาง 
     วิชาการแก่สังคม 

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2 
ตั วบ่ งชี้  สมศ .  ที่  8 
และ 9 

4 

6.  การท านุบ ารุงศิลปะ 
     และวัฒนธรรม 

- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ตัวบ่งชี้  สมศ. ที่  10 
และ 11 

3 

7.  การบริหารและ 
     การจัดการ 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ,7.2, 
7.3 และ 7.4 

ตัวบ่งชี้  สมศ. ที่  12 
และ 13 

6 

8.  การเงินและ 
    งบประมาณ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 2 

97. องค์ประกอบตาม 
     อัตลักษณ์ - - 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1, 
16.2, 17, 18.1 และ 
18.2 

5 

99.  องค์ประกอบ 
      ตามนโยบายรัฐบาล 
      “สถานศึกษา 3 ดี  
      (3D)” 

- ตัวบ่งชี้ที่ 99.1 ตัวบ่งชี้ที่ 99.2 2 

รวม 5 19 21 45 
 
 
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ดังนั้น จึงได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการ
อุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน  ได้แก่  มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
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 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความ
ส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
 1) บัณฑิตมีความรู้  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคม
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 2) บัณฑิตมีจิตส านึก  ด ารงชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ 
  ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย  และความเป็นอิสระทางวิชาการ  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
    1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทาง
วิชาการ 
    2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  คล่องตัว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่าคุ้มทุน 
    3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  การด าเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 
4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการ
ความรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
   1)  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย
ของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการ
เรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง  ใช้การวิจัยเป็นฐาน  มีการประเมิน  และใช้ผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
   2)  มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
   3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับ
ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม  และประเทศชาติ 
   4) มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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  การแสวงหา  การสร้าง  และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ  อันน าไปสู่สังคมฐานความรู้  และ
สังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก  ได้แก่ 
  1) มีการแสวงหา  การสร้าง  และการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ  เพ่ือ
เสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัว
บ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใช้
เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1.  มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

ตั ว บ่ ง ชี้  ก . พ . ร .  ที่ 
4.1.3 

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8, 99.2 
และตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
1,2,3 และ  

6 

2.  มาตรฐานด้านการ 
    บริหารจัดการ 
    อุดมศึกษา 
    ก. มาตรฐานด้าน 
       ธรรมมาภิบาล 
       ของการบริหาร 
       การอุดมศึกษา 

 
 
- 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,  2.4, 
7.1, 7.3, 7.4, 8.1 
และ 9.1 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.  
ที่ 12 และ 13 

 
 
9 

    ข. มาตรฐาน 
       ด้านพันธกิจของ 
       การบริหารการ 
       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, 6.1 และ 
99.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 9, 
10, 11, 14 ,15, 
16.1, 16.2, 17, 
18.1 และ 18.2 

25 

3.  มาตรฐานด้านการ 
    สร้างและพัฒนาสังคม 
    ฐานความรู้และสังคม  

- 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 
7.2 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 5, 
6 และ 7 

5 
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    แห่งการเรียนรู้ 
รวม 5 19 21 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานอย่าง
ครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3  มุมมองด้านบริหารจัดการที่ส าคัญและตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
 

มุมมองด้านบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตั ว บ่ ง ชี้  ก . พ . ร .  ที่ 
4.1.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, 2.7, 3.1, 
3.2, 5.1 และ 5.2 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8, 99.2 
และ ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 1, 2, 3,  8, 9, 
18.1 และ 18.2 

16 

2. ด้านกระบวนการ 
   ภายใน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.4, 
4.1, 6.1, 7.1, 7.3,  
7.4, 9.1 และ 99.1  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10, 
11, 12, 13, 15, 
16.1, 16.2 และ 17 

19 

3. ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  - 2 
4. ด้านบุคลากร 
   การเรียนรู้และ 
   นวัตกรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ  
2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2และ 7.2  ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่  5, 
6, 4 และ 14 8 

รวม 5 19 21 45 

 
ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 



   
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 161 

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี ้

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจ
ในการจัดตั้ง ที่แตกต่างกันได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน 
คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐานละ 4 ด้าน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 
ด้าน 
  1.1) ด้านกายภาพ 
    สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุกประเภท 
พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวน
อาจารย์ประจ า  จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้
สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์
การศึกษา  และคอมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอต่อการัดการศึกษา 
   ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะหรือความจ าเป็นอย่าง
อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 1.2) ด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้
บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการ
ผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนการสอน 
และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
 1.3) ด้านการเงิน 
   สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการงบเงินทั้งงบการเงินและงบที่จ าแนกตามกองทุน  มีแผนการ
เงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการ
จัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้  รายรับ  การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึง
เป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
 1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมมีสภาสถาบันท า
หน้าที่ก ากับ นโยบาย  การด าเนินการตามแผน  การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหาร
สวัสดิการมี่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานให้
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เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภา
สถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรร
มาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบได้  หลักการมีส่วนร่วม  และ
หลักความคุ้มค่า 
 2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยด้าน
ต่างๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
    สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการรับ
นักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้น
ของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  2.2) ด้านการวิจัย 
    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต้
จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ  มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
สถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ  สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
    สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบัน
และระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับ
สังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การ
ให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่
  2.4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับสถาบัน  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึง
คุณค่า  เกิดความซาบซึ้งและสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึง
ปรารถนาได้  สถาบันมีการควบคุมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
   ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 12 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพ่ือให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 4.4 
ตารางท่ี 4.4  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ีด้าน 
ผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 
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การวิเคราะห์ตัวบ่งชี ้

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพ 
    และความพร้อมในการ 
    จัดการศึกษา 

    

     (1) ด้านกายภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  - 1 
     (2) ด้านวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 

2.6 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 6 

     (3) ด้านการเงิน  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 
     (4) ด้านการบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 และ 
9.1 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12, 
13, 15, 16.1, 16.2 
และ 17 

12 

2.  มาตรฐานด้านการ    
    ด าเนินการตามภารกิจของ  
    สถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 
 

  

     (1) ด้านการผลิตบัณฑิต ตั ว บ่ ง ชี้  ก . พ . ร .  ที่ 
4.1.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1, 
3.2 และ 99.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8, 99.2 
และตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
1, 2 และ 3  

10 

     (2) ด้านการวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่  4.1 และ 
4.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 6 
และ 7 

6 

     (3) ด้านการให้บริการ 
         ทางวิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 และ 
5.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8, 9, 
18.1 และ 18.2 

6 

     (4) ด้านการท านุบ ารุง 
         ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้  สมศ. ที่ 10 
และ 11 

3 

รวม 5 19 21 45 
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

บทท่ี  5 
แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ความหมายของรายงาน 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  หมายถึง  รายงานการประเมินตนเองที่
สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรืองานที่ก ากับดูแล  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  คือ 
 1.  เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 2. เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
รูปแบบรายงาน 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
 1)   ค าน า  สารบัญ  สารบัญเรื่อง  สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ  (ถ้ามี) 
 2)   ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย 
 ประกอบด้วย  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน  โครงสร้างการบริหารจัดการ  ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ของสถาบัน  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  และเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน  (ควรสรุป
เป็นตาราง) 
 3)   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 3. องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
 4. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
 5. องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 6. องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 7. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 8. องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
 9. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 10. องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
 11. องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
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 4)  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ละมุมมองด้านการบริหารจัดการ และแต่ละมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนจุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  วิธีปฏิบัติที่
ดี/นวัตกรรม  แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป  
 
การเขียนรายงาน 
 ข้อมูลเบื้องต้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของคณะ  
โดยมีสาระประกอบด้วย  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน  จุดเน้น  (วิจัย  หรือพัฒนาสังคม  หรือพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม  หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต)  ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน  สรุปผลการปรับปรุงตามผล
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  ตลอดจนเป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน  ลักษณะการเขียนแบบบรรยายส าหรับผลการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน  ควรสรุปเป็นตารางเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัว
บ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพ่ิมเติมของสถาบัน  ทั้งนี้ควรให้สั้น  
กะทัดรัด  โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ 
 ลักษณะการเขียนรายงาน  เป็นการบรรยาย  สังเคราะห์  และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็น
ถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา  ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมที่สถาบนัด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
4. จุดแข็ง/แนทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  วิธีปฏิบัติที่ดี/  
     นวัตกรรม   

 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา  รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง  การปรับปรุงแก้ไข  หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
การเขียนรายงานในบทนี้  จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพ่ือรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนและ
เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น  ระยะยาวในอนาคต  รายงานบทนี้ประกอบด้วย 
 1. รายงานตัวเลขในตารางที่ ส 1  ส 2  ส 3  ส 4 และ ส 5 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตาม ตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ละมุมมองด้านการบริหารจัดการ  และแต่ละ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และรายงานตัวเลขในตารางที่  ส 2+  ส 3+  ส 4+ และ ส 5+ ซึ่งเป็นผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. (ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18)  ทั้งนี้  สถาบันอาจเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ย่อยของสถาบันลงใน
ตารางดังกล่าว  เช่น  ตัวบ่งชี้ 2.1 ของ สกอ. อาจมีตัวบ่งชี้ 2.1.1,  2.1.2  และ  2.1.3  แทรกลงไป   เป็นต้น  ในกรณี
เช่นนี้ขอให้แยกคะแนนการประเมินเป็นสองช่องคือ  ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ.  และตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ
สถาบัน 
 2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน  แยกตามแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 3. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น  ระยะยาวในอนาคต 
 4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องรับกับเป้าหมาย 
 

 
 



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 167 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรูปแบบการจัดท า 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
 
 
 

........ชื่อหน่วยงานที่รับการประเมิน..........  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 

ปีการศึกษา 2555 
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 - ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 

 
 

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
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ค าน า 
(ตัวอย่างค าน าระดับคณะ) 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอข้อมูลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 ตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก าหนดให้คณะรับผิดชอบตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. จ านวน 18 ตัวบ่งชี้  โดยมีสาระส าคัญแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1  ส่วนน า  
ประกอบด้วย  ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะ 
นโยบายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวนหลักสูตร และหลักสูตรที่เปิดสอน
จ านวนนักศึกษา  จ านวนอาจารย์และบุคลากร  งบประมาณและอาคารสถานที่  เอกลักษณ์หรือ
วัฒนธรรมของคณะ และผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  ข้อมูล
นักศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และนโยบายพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนที่ 2 การ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.และ สมศ. ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และการประเมิน
ตนเองเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน 2555  ถึง
วันที่  31 พฤษภาคม 2556  ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตระหนักในความส าคัญของการประเมินตนเอง  และ
พร้อมที่จะน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลแก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป 
 
 

 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์) 

                  ผู้บริหาร 
                                                                       .......วัน เดือน ปีที่รายงาน.... 
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สารบัญ  
 หน้า 

ค าน า  

สารบัญ  

สารบัญตาราง/รูปภาพ/แผนภาพ (ถ้ามี)  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

ส่วนที่ 1 ส่วนน า   

1.1  ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 

1.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์ 2 

1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 3 

1.4  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการสภาชุดปจัจุบัน 4 

1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 

1.6  จ านวนนักศึกษา 5 

1.7  จ านวนอาจารย์และบคุลากร 5 

1.8  งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 10 

1.9  นโยบายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

1.10  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 11 

1.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 12 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  16 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 19 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา  63 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  72 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  92 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  111 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  122 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  137 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  139 

 องค์ประกอบท่ี 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์ 144 

 องค์ประกอบท่ี 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี(3D)”        167 

  
 
 
 
  

สารบัญ (ต่อ) 



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 171 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

 หน้า 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  

         3.1  ตารางที่ ส 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคณุภาพ  173 

         3.2  ตารางที่ ส 2   ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 175 
3.3  ตารางที่ ส 2+ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+สมศ.    

                                ไม่รวมตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15-18)                                           176 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก  ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
 ภาคผนวก ข  ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
                 ปีการศกษา 2555  

ภาคผนวก ค  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

ภาคผนวก ง  ความหมายของหมายเลขเอกสารหลักฐาน  

ภาคผนวก จ  แผนการพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556  
 

  ... 

 

 



 172 

ส่วนที่ 1 
 บทน า  
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 
1.3 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการวางต าแหน่งของ....ชื่อหน่วยงาน.... 
 
1.4 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ....ชื่อหน่วยงาน.... 
 
1.5 โครงสร้างการจัดองค์กร และโครงสร้างการบริหาร (แสดงในลักษณะแผนภาพ) 
 
1.6 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน (แสดงรายชื่อพร้อมต าแหน่งใน

กรรมการแต่ละชุด) 
 
1.7 หลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน (แสดงในรูปแบบตาราง โดยแยกเป็นระดับการศึกษา) 
 
1.8 จ านวนนักศึกษา (แสดงในรูปแบบตาราง โดยแยกเป็นระดับการศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี)  
 
1.9 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (แสดงในรูปแบบตาราง โดยจ านวนอาจารย์ ให้

แสดงรายชื่อ ประเภท (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานสัญญาจ้าง) วุฒิการศึกษา 
(ตรี/โท/เอก) วันที่บรรจุเข้าท างาน ต าแหน่งทางวิชาการ และวันที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ  
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้แสดงรายชื่อ และประเภท (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานสัญญาจ้าง) 

 
1.10 งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 
1.11 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (อธิบายผลการ 
        ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินปีที่ผ่านมา)  
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 

 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เชงิคุณภาพ  ปีการศึกษา 2554 
 



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 173 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

4 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลเป้าหมาย 

                                      
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มี ก าร จั ดท า แผนกลยุ ทธ์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนที่ เ ช่ือมโยงกับ
ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

   มหาวิทยาลัยได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย และ
เช่ือมโยงกับปรัชญา ปณิธาน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 รวมทั้ง
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
และน า เ ส นอแ ผนต่ อสภ า
มหาวิทยาลั ย เพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2552 ซึ่งเป็นแผนที่มีความ
เ ช่ื อ ม โ ย ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 

1.1-1.1 แผนปฏิบัตริาชการ  
4 ปี 
1.1-1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาที ่2098/2553 
เรื่อง ให้อาจารย ์ข้าราชการ 
และเจา้หน้าท่ีเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
1.1-1.3 ตารางแสดงความ 
สอดคล้องของแผนปฏบิัติ
ราชการกับแผนอื่น ๆ 
1.1-1.4 เอกสาร
ประกอบการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี 
1.1-1.5 ระเบียบวาระการ
ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัครั้งที ่2/2552  
 
วันอังคารที ่24 มีนาคม พ.ศ. 
2552 
1.1-1.6 เอกสารประกอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2554 

 2. มีการถ่ ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

   มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอด
ช้ีแจงให้ผู้แทนของส่วนราชการ
ที่เข้าร่วมจัดท าแผนได้เข้าใจถึง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.1-2.1 เอกสารส าเนาหน้า
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
1.1-2.2 แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-1.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-1.2.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-1.3.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-1.4.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-1.5.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-1.6.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-2.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-2.2.pdf
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อย่ า ง ชัด เ จน  มีกา ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน และ
จัดท าเอกสารเล่มแผนให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ 

 3. มี ก ร ะบวนกา รแปล งแผ น      
กลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และ
กา ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ แ ป ล ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2554 ครบถ้วนทุกพันธกิจ 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยได้จัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ 

1.1-3.1 แผนปฏิบัตริาชการ 
4 ปี 
1.1-3.2 แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ีพ.ศ. 2554 
1.1-3.3 เอกสารงบประมาณ
ประจ าป ีพ.ศ. 2554 
1.1-3.4 แผนที่ยุทธศาสตร ์

 4. มี ตั วบ่ ง ช้ี ข อ งแผนกลยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มหาวิ ทยาลั ย ได้ ก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจ าปี พ.ศ. 2554 อย่าง
ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ โดยผ่านการ
ก ลั่ น ก ร อ ง ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที ่10/2553 

1.1-4.1 แผนปฏิบัตริาชการ 
4 ปี 
1.1-4.2 แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ีพ.ศ. 2554 
1.1-4.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาที ่2098/2553 
เรื่อง ให้อาจารย ์ข้าราชการ 
และเจา้หน้าท่ีเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
1.1-4.4 รายงานการประชุม          
ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ครั้งท่ี 10/2553 

 5. มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจปีครบ 
4 พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ .ศ .2554 ครบถ้วนทั้ ง          
4 พันธกิจ ดังปฏิทินการ
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ เ อ ก ส า ร
งบประมาณ  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

1.1-5.1 ปฏิทินวิชาการ 
1.1-5.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
    - สถาบันวิจัยฯ 
    - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
    - คณะทั้ง 4 คณะ 
1.1-5.3 เอกสารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยได้ติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2554 และรายงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4 /2554 และ
ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 13 
กันยายน 2554 

1.1-6.1 รายงานผลการ 
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใน 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
พ.ศ. 2554 
1.1-6.2 รายงานการประชุม 
ที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
ครั้งท่ี 4/2554 วันอังคารที่ 
10 พฤษภาคม 2554 
1.1-6.3 รายงานการประชุม ที่

http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-3.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-3.2.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-3.3.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-3.4.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-4.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-4.2.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-4.3.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-4.4.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-5.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-5.2(1).pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-6/indicat-6.1/6.1-2.5.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-5.2(3).pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-5.3.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-6.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-6.2.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-6.3.pdf
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ครั้งท่ี 8/2554 
วันอังคารที ่13 กันยายน 
2554   

 7. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตมตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ
1  ครั้ ง แล ะ ราย งานผลต่ อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยได้ประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผน โดยรายงานต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2555 และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที ่5/2555 

1.1-7.1 ระเบียบวาระการ 
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี  
14 สิงหาคม 2555 
1.1-7.2 ระเบียบวาระ 
การประชุมกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 5/2555  
วันจันทร์ที ่27 สิงหาคม2555 

 8. มี ก า ร น า ผ ล กา ร พิ จ า รณ า 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น 
ปฏิบัติการประจ าปี 

- - 

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 1 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 มหาวิทยาลัยควรน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-  
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.2 : อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (กรณี เลือกใช้เกณฑ์การประเมนิวิธีที่ 1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้ 
เกณฑ์การประเมิน : 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 

กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 
ข และ ค2 ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ค1 และ ง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หรือ ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม  

ข และ ค2 ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
ค1 และ ง ร้อยละ 12 ขึ้นไป  

ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เชงิปริมาณ  ปีการศึกษา 2554 
 

http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-7.1.pdf
http://qa.yru.ac.th/cheqa/qadoc/Yru/QA_Doc_2555/elements-1/indicat-1.1/1.1-7.2.pdf
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 229 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  20 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

- 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
 

 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
ตัวต้ัง 20 

8.734 
ตัวหาร 229 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 18 ร้อยละ 8.734 1.46  บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  
ผลการด าเนินงาน: 
                    ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ ารวมที่ลาศึกษาต่อจ านวน 229 คน เป็นอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 20 คน ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 734.8100
229

20
     

                    คะแนนท่ีได้เท่ากับ   46.15
30

734.8
  

หลักฐาน: 
2.2-1   ข้อมูลวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.2 : อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (กรณี เลือกใช้เกณฑ์การประเมนิวิธีที่ 2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 

กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 
ข และ ค2 ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ค1 และ ง ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หรือ ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
กลุ่มสถาบัน คะแนนเต็ม 5 

ข และ ค2 ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
ค1 และ ง ร้อยละ 12 ขึ้นไป  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 229 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

7.85 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  20  

http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=601
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=597
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=597
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=597
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=597
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=601
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
 

 ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์
ปีปัจจุบนั ปีก่อนหน้า ผลการด าเนินงาน 

 
0.882 

ตัวต้ัง 20 17 
8.734 - 7.852  

ตัวหาร 229 216.5 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 1.3 1.08  บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย        

ผลการด าเนินงาน: 
                    ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ ารวมที่ลาศึกษาต่อ 216.5 คน เป็นอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 852.7100
5.216

17
   ในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ประจ ารวมทีล่าศึกษาต่อ           

229 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 734.8100
229

20
  ดังนั้น ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น  8.734 - 7.852 = 0.882 

                    คะแนนท่ีได้เท่ากับ   74.05
6

882.0
  

หลักฐาน: 
2.2-1   ข้อมูลวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางที่ ส 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ประเภทสถาบัน  :  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

  = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนการ
ประเมิน 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่1.1      
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.1      
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.2         

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.3      

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่2.4      
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.5     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.6     
ตัวบ่งช้ี สกอ.ที ่2.7     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.8     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่1      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่2      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่3      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่14      

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 3.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 3.2     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.2     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.3      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่5      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่6      

 

 
    

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

  = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนการ
ประเมิน 

 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่7      
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 5.1     
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 5.2     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่8      

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่9     

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 6.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่10     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่11     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.2     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.3     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.4     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่12     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่13     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 8.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 9.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่15     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่16.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่16.2      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่17     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่18.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่18.1     
ตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. ที ่4.1.3     
ตัวบ่งช้ีที่ 99.1     
ตัวบ่งช้ีที่ 99.2     
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้อง สกอ. (รวม 23 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้อง สมศ. (รวม 19 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18  
(รวม 36 ตัวบ่งชี้) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้อง สกอ. และ สมศ. (รวม 42 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ (รวม 45 ตัวบ่งชี้)  

 
ตารางที่ ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 
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องค์ประกอบท่ี 1     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 2     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 3     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 4     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 5     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 6     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 7     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 8     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 9     
ระดับ...... ไม่รวม 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที1่5 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

    
ระดับ...... 

 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
..... 

ระดับ 
..... 

ระดับ 
..... 

ระดับ 
…… 

   

 
 
 

 
ตารางที่ ส 2+ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+สมศ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 2     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 3     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 4     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 5     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 6     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 7     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 8     ระดับ......   
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

องค์ประกอบท่ี 9     
ระดับ...... ไม่รวม 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที1่5 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

    
ระดับ...... 

 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
..... 

ระดับ 
..... 

ระดับ 
.... 

ระดบั 
…… 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางที่ ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1     ระดับ...   

มาตรฐานที่ 2       
 
 

ไม่รวม 
ตวับ่งช้ี 

สมศ. ที ่15 

    มาตรฐานที่ 2 ก     ระดับ... 

    มาตรฐานที่ 2 ข 
    ระดับ... 

มาตรฐานที่ 3     ระดับ...   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

     
  

ผลการประเมิน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ   
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... ... … … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ส 3+ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1     ระดับ...   

มาตรฐานที่ 2       
 
 

ไม่รวม 
ตวับ่งช้ี 

สมศ. ที ่15 

    มาตรฐานที่ 2 ก     ระดับ... 

    มาตรฐานที่ 2 ข 
    ระดับ... 

มาตรฐานที่ 3     ระดับ...   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

     
  

ผลการประเมิน 
ระดับ 

... 
ระดับ 

... 
ระดับ 
… 

ระดับ 
… 
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

    ระดับ...  

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

    ระดับ... 
ไม่รวม 
ตัวบ่งช้ี 

สมศ. ที่ 15 

ด้านการเงิน     ระดับ...  

ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

    ระดับ...  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

    ระดับ...  

ผลการประเมิน 
ระดับ 
… 

ระดับ 
… 

ระดับ 
... 

ระดับ 
… 
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ตารางที่ ส 4+ ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

    ระดับ...  

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

    ระดับ... 
ไม่รวม 
ตัวบ่งช้ี 

สมศ. ที่ 15 

ด้านการเงิน     ระดับ...  

ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

    ระดับ...  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

    ระดับ...  

ผลการประเมิน 
ระดับ 
… 

ระดับ 
… 

ระดับ 
... 

ระดับ 
… 
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ตารางที่ ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพ
และความพร้อมในการจดั
การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ     ระดับ...  

(2) ด้านวิชาการ     ระดับ...  

(3) ด้านการเงิน     ระดับ...  

(4) ด้านการบริหารจัดการ     ระดับ... 
ไม่รวม 
ตัวบ่งชี้ 

สมศ. ท่ี 15 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

    ระดับ... 
 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    
 

 

 (1) ด้านการผลติบัณฑติ     ระดับ...  

(2) ด้านการวิจยั     ระดับ...  

(3) ด้านการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

    ระดับ... 
 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ระดับ... 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

    ระดับ... 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

    ระดับ... 
 

ผลการประเมิน ระดับ 
... 

ระดับ 
... 

ระดับ 
... 

ระดับ
... 

  

 
 
ตารางที่ ส 5+ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา (สกอ.+สมศ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18) 
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพ
และความพร้อมในการจดั
การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ     ระดับ...  

(2) ด้านวิชาการ     ระดับ...  

(3) ด้านการเงิน     ระดับ...  

(4) ด้านการบริหารจัดการ     ระดับ... 
ไม่รวม 
ตัวบ่งชี้ 

สมศ. ท่ี 15 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

    ระดับ... 
 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    
 

 

 (1) ด้านการผลติบัณฑติ     ระดับ...  

(2) ด้านการวิจยั     ระดับ...  

(3) ด้านการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

    ระดับ... 
 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ระดับ... 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

    ระดับ... 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

    ระดับ... 
 

ผลการประเมิน ระดับ 
... 

ระดับ 
... 

ระดับ 
... 

ระดับ
... 

  

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2555 
 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
องค์ประกอบท่ี 1 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์  
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)  
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5)  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์  
6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ 5)  
7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5)  

องค์ประกอบท่ี 2 
8 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด  
9 - -ระดับอนุปริญญา  
10 - -ระดับปรญิญาตร ี  
11 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
12 - -ระดับปรญิญาโทที่มเีฉพาะแผน ก  
13 - -ระดับปรญิญาโทที่มเีฉพาะแผน ข  
14 - -ระดับปรญิญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดยีวกัน  
15 ระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก  
16 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
17 - -ระดับปรญิญาเอก  
18 จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด  
19 - -ระดับอนุปริญญา  
20 - -ระดับปรญิญาตร ี  
21 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
22 - -ระดับปรญิญาโท  
23 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
24 - -ระดับปรญิญาเอก  
25 จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด  
26 - -ระดับอนุปริญญา  
27 - -ระดับปรญิญาตร ี  
28 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
29 - -ระดับปรญิญาโท  
30 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
31 - -ระดับปรญิญาเอก  
32 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  
33 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

34 - -ระดับอนุปริญญา  
35 - -ระดับปรญิญาตร ี  
36 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
37 - -ระดับปรญิญาโท  
38 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
39 - -ระดับปรญิญาเอก  
40 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งและผา่นการรับทราบจาก สกอ.  
41 - -ระดับอนุปริญญา  
42 - -ระดับปรญิญาตร ี  
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43 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
44 - -ระดับปรญิญาโท  
45 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
46 - -ระดับปรญิญาเอก  
47 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF  
48 - -ระดับอนุปริญญา  
49 - -ระดับปรญิญาตร ี  
50 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
51 - -ระดับปรญิญาโท  
52 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
53 - -ระดับปรญิญาเอก  

54 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน  

55 - -ระดับอนุปริญญา  
56 - -ระดับปรญิญาตร ี  
57 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
58 - -ระดับปรญิญาโท  
59 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
60 - -ระดับปรญิญาเอก  

61 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนด) 

 

62 - -ระดับอนุปริญญา  
63 - -ระดับปรญิญาตร ี  
64 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
65 - -ระดับปรญิญาโท  
66 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
67 - -ระดับปรญิญาเอก  

68 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไมไ่ดร้ับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

 

69 - -ระดับอนุปริญญา  
70 - -ระดับปรญิญาตร ี  
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

71 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
72 - -ระดับปรญิญาโท  
73 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
74 - -ระดับปรญิญาเอก  

75 
จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร  

76 - -ระดับอนุปริญญา  
77 - -ระดับปรญิญาตร ี  
78 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
79 - -ระดับปรญิญาโท  
80 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
81 - -ระดับปรญิญาเอก   
82 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา  
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

83 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา  
84 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี  
85 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
86 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  
87 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)  
88 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข)  
89 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
90 - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   
91 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
92 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง  
93 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
94 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์  
95 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  
96 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท  
97 - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
98 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
99 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  
100 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
101 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
102 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  
103 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  
104 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
105 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
106 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์  
107 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  
108 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
109 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

110 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา  
111 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
112 - -ระดับอนุปริญญา  
113 - -ระดับปรญิญาตร ี  
114 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
115 - -ระดับปรญิญาโท  
116 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
117 - -ระดับปรญิญาเอก  
118 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบรกิารให้นักศึกษา  

119 
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบยีนการใช้ Wi-Fi กับ
สถาบัน  

120 
ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา  

121 
ผลการประเมินคณุภาพการให้บรกิารด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน  
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ระบบไร้สาย 

122 

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจัดบริการดา้นอาหารและสนามกีฬา  

123 

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง  

124 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบ
จากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร  

125 - -ระดับอนุปริญญา  
126 - -ระดับปรญิญาตร ี  
127 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
128 - -ระดับปรญิญาโท  
129 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
130 - -ระดับปรญิญาเอก   
131 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

132 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

133 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเท่า  
134 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
135 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า    
136 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า    
137 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด  
138 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  
139 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
140 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

141 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
142 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑติศกึษา  

143 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

144 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

145 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

146 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

147 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

148 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

149 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

150 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ  



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 191 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

151 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  

152 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  

153 
จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ)์ ที่ตีพิมพ์ (ปริญญา
โท)  

154 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา  

155 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ด้รับการยอมรับในสาขา  

156 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.  

157 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ.  

158 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ได้รับการยอมรับในสาขาหรือ
ระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus  

159 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

 
 

 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

160 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

161 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

162 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

163 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ปรญิญาโท)  
164 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวัด  
165 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
166 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
167 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน  
168 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
169 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด  
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170 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาเอก)  
171 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ  

172 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI  

173 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ.  

174 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ.  

175 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI  

176 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

177 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

178 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

179 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

180 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ปรญิญาเอก)  
181 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ระดบัสถาบันหรือจังหวดั  
182 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
183 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
184 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน  
185 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
186 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด  

187 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ 5) 

 

188 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล)  
189 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล)  
190 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีจดัเก็บข้อมูล)  
องค์ประกอบท่ี 4 
191 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่  
192 - -จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง  
193 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
194 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับความรูด้้านจรรยาบรรณการวิจัย  
195 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน  
196 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

197 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
198 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
199 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน  
200 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
201 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
202 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
203 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ)  
204 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
205 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
206 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
207 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไมน่ับผู้ลาศึกษาต่อ)  
208 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
210 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
211 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร  
212 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ  
213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

216 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือ
จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI 

 

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
220 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.  
221 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
222 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
223 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

224 
(สมศ.)จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

 

225 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
227 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

228 
(สมศ.)จ านวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI  

229 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
230 - -กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  
231 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

232 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 
(Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 
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233 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
235 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

236 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 
(Q3) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

237 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
239 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

240 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 
(Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

241 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

243 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

244 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
(Q1) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI และฐานข้อมลู Scopus 

 

245 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
247 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
248 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
249 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
251 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
252 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
253 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
254 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
255 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
256 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
257 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
258 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
259 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
260 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน  
261 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
262 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
263 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
264 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ  
265 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
266 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
267 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

268 จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน ์  
269 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน ์  
270 จ านวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคณุภาพ  
271 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ  
272 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ  
273 - -ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

274 
- -ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

275 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  
276 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
277 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

278 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
279 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  
280 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
281 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
282 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

องค์ประกอบท่ี 5 
283 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด  
284 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกบัการเรยีนการสอน  
285 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะกบัการวิจัย  
286 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย  

องค์ประกอบท่ี 5 
287 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

องค์ประกอบท่ี 7 
288 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  
289 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  

องค์ประกอบท่ี 98 (องค์ประกอบของส านกังาน ก.พ.ร.) 
290 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตา่งประเทศท้ังหมด  
291 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี  
292 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร  
293 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง  
294 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น  
295 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ  
296 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า  
297 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน  
298 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู  
299 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์  
300 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว  
301 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม  
302 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ  
303 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
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304 - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  

305 
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด
ทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

306 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

307 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด(ได้
คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

308 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

309 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

310 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาทมิฬท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

311 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาพม่าท่ีก าหนด   
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

312 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาฟิลิปโินที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

313 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามาเลย์ท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

314 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

315 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาลาวท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

316 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

317 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีก าหนด  
(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

318 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

319 
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

องค์ประกอบท่ี 10 
320 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตย  

321 
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสรมิให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย  

322 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด  
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 197 

แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ความหมายของหมายเลขเอกสาร 

 
 

ก าหนดเป็นเลข  4 ตัวดังนี ้
4321 .. xxxx   

21.xx  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที ่

3x   หมายถึงระดับ 
                 4x  หมายถึงล าดบัทีข่องเอกสาร 

เช่น   1.1-2.1       1.1 หมายถึงตัวบ่งชี้ที่ 1.1      
                              2  หมายถึง เกณฑ์ข้อที่ 2       
                              1  หมายถึง เอกสารฉบับที่ 1 
 ดังนั้น   
1.1-2.1 หมายถึง เอกสารหลักฐานของตัวบง่ชี้ 1.1 เกณฑ์ขอ้ที่ 2 เป็นเอกสารฉบับที่1 (ของเกณฑ์ข้อที่  2) 
1.1-2.2 หมายถึง เอกสารหลักฐานของตัวบง่ชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อที่ 2 เป็นเอกสารฉบับที่2 (ของเกณฑ์ข้อที่ 2) 
9.1-4.1 หมายถึง เอกสารหลักฐานของตัวบง่ชี้ 9.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นเอกสารฉบับที่1 (ของเกณฑ์ข้อที่ 4)  
9.1-4.2 หมายถึง เอกสารหลักฐานของตัวบง่ชี้ 9.2 เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นเอกสารฉบับที่2 (ของเกณฑ์ข้อที่ 4)  
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ภาคผนวก จ 
แผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ…ชื่อหน่วยงาน... ปีการศึกษา 2556 

 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมิน 

แผนงาน/
แนวทางพัฒนา 

ระยะเวลา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับดูแล 

องค์ประกอบท่ี 1 1.1 ……………………. 
 
1.2 ……………………. 

1) …………………… 
2) …………………… 
1) …………………… 
2) …………………… 

   

องค์ประกอบท่ี 2 2.1 ……………………. 
 
2.2 ……………………. 

1) …………………… 
2) …………………… 
1) …………………… 
2) …………………… 

   

องค์ประกอบท่ี 3 3.1 ……………………. 
 
3.2 ……………………. 

1) …………………… 
2) …………………… 
1) …………………… 
2) …………………… 

   

........................... ….. ……………………. … …………………… 
… ………………..…. 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   ปีการศึกษา  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
       และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต   ปีการศึกษา  2555 204 

ภาคผนวก 1 
 

      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3    
      และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
       ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด 
       สอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
(6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  
      มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
      จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8)   อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9)   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ 
      วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยกว่า 50 ต่อไป 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
       3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

  หมายเหตุ  :   
สถาบันอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ 
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ คุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละป ี
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งช้ี 

 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด เป็นกระบวนการจัด
การศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพ
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จริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียน
ได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้น ๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)  
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)  
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)  
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)  
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)  

 
การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal)  
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่  หมายถึง  การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) หรือจัดประกวด  ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การ
แสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน
ก่อนการเผยแพร่ จากศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 
แหล่งเผยแพร่  หมายถึง  สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือจัดการ
แสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม ลานศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดงาน
แสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
 2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานจัดแสดงงานศิลปะ งานสร้างสรรค์โดยเฉพาะ และมี
คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 3) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการ
ความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ระหว่างประเทศ 
 4) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ต้อง
มีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงาน
เหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 
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 5) ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงการ และการประเมินผล โดยผลงานที่จัด
แสดงต้องได้รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อย
ละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล มหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมี
เป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้  ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลาย
คุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม  การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมายถึง  การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งานวิจัย (ตามคู่มือ สกอ.) หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในค้นหาค าตอบของปัญหา   หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่   ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา   ค้นคว้าหรือทดลอง   วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานวิจัย (ตามคู่มือ สมศ.) หมายถึง  ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับ
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand , Social Sciences Citation index , Art and Humanities Citation Index)                 หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
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งานสร้างสรรค์ (ตามคู่มือ สกอ.) หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา

ค้นคว้าที่ แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
งานสร้างสรรค์ (ตามคู่มือ สมศ.) หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ
การพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 
สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) บทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 

การประเมินงานสร้างสรรค์ 
 1) ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรอง
หรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. ก าหนด 
 2) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา ถึงแม้ผลงาน
สร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ เวลาการท างาน จ านวน
ผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
 3) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการประเมินผลงาน
มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีก าลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 

จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง  หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไป
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
 1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ 
             สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
 4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
 7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสี่ยง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยึดหมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  2) ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ  3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม  5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุม
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จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3) จรรยาบรรณต่อการ
ปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  7) 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

นักวิจัยประจ า  หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่ทีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่ทีต าแน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES)  หมายถึง  นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้  

ระบบทวิภาค    -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
                               (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
                            -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ  
                               ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต  
                               ต่อภาคการศึกษาปกติ)  
          ระบบไตรภาค   -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา               
                                (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
                                             -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                               (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี้  
1)  ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)   ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  
 

SCH = Σ nici  
 

เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
                                                  Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  
                    

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้  
                                                        SCH 
    FTES =      

       จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ

ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการ พิเศษ  
นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้

นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์
เป็นการพิเศษ  

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ

จากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน  ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา  
ผู้ปกครอง  สมาคมผู้ปกครอง  ผู้ปฏิบัติงาน  คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  คณะกรรมการก ากับ
ดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ  ศิษย์เก่า  นายจ้าง  สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ  
องค์การที่ให้เงินสนับสนุน  ผู้เสียภาษี  ผู้ก าหนดนโยบาย               ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด                   
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  มี
การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า เป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการ
ด าเนินการ  รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
ระบบและกลไก  
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร 
หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ
ด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 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 ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือ
วารสารวิชาการท่ียอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อ
ปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
 วัฒนธรรม  หมายถึง  ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์  วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม   
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วัฒนธรรมที่ดีความีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  ส าหรับวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาท่ีถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม มีความเจริญงอก
งามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น า
ที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้อง
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
 ศิลปะ  หมายถึง  งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม 
และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการ
รับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตร์เพ่ือด ารงรักษส์ืบต่อไป 
 สะอาด  หมายถึง  ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
 สุขลักษณะ  หมายถึง  สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม ไม่
สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาแวดล้อม 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
       เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ       
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน ในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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 4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6)   หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา / ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 
 7)  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ   ทรัพยากรและ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน 
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการ มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ 
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง 
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ 
แบ่งแยกด้าน ชาย / หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ 
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย 
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่ 
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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ค าชี้แจงอื่น ๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใชป้ระเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจงอื่นๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการ
ประเมินคุณภาพ 
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานที่มีการ
เรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหารและปรับ
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ข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การ
ประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าคณะวิชาและผู้บริหารคณะ
วิชา เป็นต้น 
3. การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกวันตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบ
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 
4. อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา 
ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับตามระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
   9 – 12  เดือน    คิดเป็น 1 คน 
   6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได ้

5. ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดย
เป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็น
คะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ 
ตัวอย่างเช่น 
  ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51 

        คะแนนที่ได้  = 7835
100

5175
.

.
=×  

 

   
 
  ตัวอย่างที่ 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนนเต็ม 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62 

        คะแนนที่ได้  = 0425
85

6234
.

.
=×   

   

  ตัวอย่างที่ 3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการ
ด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

        คะแนนที่ได้  = 8135
000200

35500152
.

,
.,

=×   

 

  ตัวอย่างที่ 4 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08 
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        คะแนนที่ได้  = 55
90

0892
=×

.
 

 
6. หลักการค านวณแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
 2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้ 
   
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
 

7.  ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
  การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยมต าแหน่งต าแหน่งที่ 3 
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

72.364 เป็น     72.36 
3.975  เป็น    3.98 

8.  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่
จะได้ 1 คะแนน ให้ได้คะแนน 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

                  ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ 
 
 ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

X  5 
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แบบรายงานผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการประเมิน 
1.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (พร้อมลายเซ็น) 
2.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
3.  บทน า 

3.1  สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  (จุดเน้น,  สัณฐานโดยย่อ) 
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4.  วิธีประเมิน 
 4.1  การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 4.2  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
5.  ผลการประเมิน 
 5.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตารางที่ ป.1) 
 5.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (รายงานตามตารางที่ ป.2) 
 5.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (รายงานตามตารางที่ ป.3) 
 5.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รายงานตามตารางที่ ป.4) 
 5.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รายงานตามตารางที่ ป.5) 
 5.6  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  วิธีปฏบิัติที่ดี/ 
              นวัตกรรม ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
6.   ภาคผนวก 
 6.1  บันทึกภาคสนาม 
 6.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 6.3  ตารางการตรวจเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมิน 
 
ตารางที่ ป 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
ประเภทสถาบัน  :  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่1.1      
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.1      
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.2         
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.3      

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.4      
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.5     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.6     
ตัวบ่งช้ี สกอ.ที ่2.7     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที ่2.8     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่1      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่2      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่3      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่14      

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 3.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 3.2     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.2     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 4.3      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่5      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่6      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่7      

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 5.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 5.2     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่8      

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่9     

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 6.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่10     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่11     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.1     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.2     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.3     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 7.4     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่12     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่13     
ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 8.1     
ตัวบง่ช้ี สกอ. ที่ 9.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่15     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่16.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่16.2      

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่17     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่18.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่18.2     
ตัวบ่งช้ี ก.พ.ร. ที่ 4.1.3     
ตัวบ่งช้ีที่ 99.1     
ตัวบ่งช้ีที่ 99.2     
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้อง สกอ. (รวม 23 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้อง สมศ. (รวม 19 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15-18 (รวม 36 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้อง สกอ. และ สมศ. (รวม 42 ตัวบ่งชี้)  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  (รวม 45 ตัวบ่งชี้)  

 
ตารางที่ ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 2     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 3     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 4     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 5     ระดับ......   
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องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 6     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 7     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 8     ระดับ......   

องค์ประกอบท่ี 9     
ระดับ...... ไม่รวม 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที1่5 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

    
ระดับ...... 

 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
..... 

ระดับ 
..... 

ระดับ 
..... 

ระดับ 
…… 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1     ระดับ...   

มาตรฐานที่ 2      
 
 
 

ไม่รวม 

    มาตรฐานที่ 2 ก     ระดับ... 

    มาตรฐานที่ 2 ข     ระดับ... 
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มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

ตวับ่งช้ี 
สมศ. ที ่15 

มาตรฐานที่ 3     ระดับ...   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

     
  

ผลการประเมิน 
ระดับ 

... 
ระดับ 

... 
ระดับ 
… 

ระดับ 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

    ระดับ...  

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

    ระดับ... 
ไม่รวม 
ตวับ่งช้ี 

สมศ. ที่ 15 
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ด้านการเงิน     ระดับ...  

ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

    ระดับ...  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

    ระดับ...  

ผลการประเมิน 
ระดับ 
… 

ระดับ 
… 

ระดับ 
... 

ระดับ 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
ประเภทสถาบัน : กลุม่ ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพ
และความพร้อมในการจดั
การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ     ระดับ...  

(2) ด้านวิชาการ     ระดับ...  

(3) ด้านการเงิน     ระดับ...  

(4) ด้านการบริหารจัดการ     ระดับ... 
ไมร่วม 
ตัวบ่งชี้ 
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศกึษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

สมศ. ท่ี 15 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที ่1 

    ระดับ... 
 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

    
 

 

 (1) ด้านการผลติบัณฑติ     ระดับ...  

(2) ด้านการวิจยั     ระดับ...  

(3) ด้านการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

    ระดับ... 
 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ระดับ... 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที ่2 

    ระดับ... 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

    ระดับ... 
 

ผลการประเมิน ระดับ 
... 

ระดับ 
... 

ระดับ 
... 

ระดับ
... 

  

 



  

 
คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา   ปีการศึกษา  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 5 
ตารางเป้าหมายการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้  ปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี ้ปีการศึกษา 2555 

 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 2.1   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3 ข้อ 
สกอ. 2.2   อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 18 หรือ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
สกอ. 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 36 หรือ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 
สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 
สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 
สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 6 ข้อ 
สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะบัณฑิต 
4 ข้อ 

สกอ. 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษาที่จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 

สมศ. 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
โท ตามกรอบ TQF เฉลี่ย

เท่ากับ 4.00 
สมศ. 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ร้อยละ 20 

สมศ. 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ดัชนีคุณภาพอาจารย์  
เท่ากับ 5 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 
7 ข้อ 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 ข้อ 
   
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 
สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
5 ข้อ 

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ
ทุกคณะในสถาบัน เท่ากับ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

3.51 
สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ 

ทุกคณะในสถาบัน เท่ากับ 
3.00 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 
สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ รอ้ยละ 6 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 
สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  5 ข้อ 
สมศ. 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ร้อยละ 50 

สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ  
องค์กรภายนอก 

4 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5 ข้อ 
สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 
สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
สกอ. 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 7 ข้อ 
สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 4 ข้อ 
สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 
สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน คะแนนผลการประเมินผลการ

ด าเนินงานของสภาสถาบัน 
เท่ากับ 4.00 

สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนนการประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง เท่ากับ 

4.00 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  6 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 8 ข้อ 
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5 ข้อ 
สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ เท่ากับ 3.51 

สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

5 ข้อ 

สมศ. 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน 

5 ข้อ 

สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน 

5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
ก.พ.ร. 4.1.3 ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน (ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ 
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ) 

ร้อยละ 60 

องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 ข้อ 
99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติ 

ที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จ านวน  
3 ด้าน 
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ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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คณะผู้จัดท า 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   โยธาทิพย์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ   วรรณอาลี  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา    วัชรสุขุม   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 นายศตพล      ลูกอินทร์  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 นางสาวพชรรวรรณ     รุ่งแสงอโณทัย  ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 
 นางสาววันทนีย์    แสงคล้ายเจริญ  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงาน 
 นายพยุงศักดิ์      พงศาปาน  หัวหน้างานฝ่ายวิชาการศึกษา 
 นายจรัญ      พิทักษ์ธรรม  หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
 นายสันทัด      จันทร์ขุน  หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 นายซูลฟีกอร์     มาโซ   หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 นายประทีป      สุวรรณโร  หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
    ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
       โทรศัพท์ : 073-29932     โทรสาร: 073-299633 
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