
 



คํานํา 
 

สถาบันพระบรมราชชนกเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีมีอํานาจหนาท่ีและ
พันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยการควบคุม กํากับ ดูแลและสนับสนุนใหวิทยาลัยตางๆใน
สังกัด  ทําหนาท่ีผลิตบุคลากรใหแกหนวยงานบริการสุขภาพท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันพระ
บรมราชชนกมีวิทยาลัยอยูในความดูแลรวมท้ังสิ้น  ๓๘  แหง  และไดดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มาโดยตลอด  ไดสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง   จึงได
พัฒนาตัวบงชี้คุณภาพสําหรบัใชในการประเมินคุณภาพภายในใหม  เปนการพัฒนาท้ังตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑการ
ตัดสินใหสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  
และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  รวมท้ัง
ผนวกตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะสภาวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพสามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆไดอยางเต็มศักยภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหบุคลากรของสถาบันพระ
บรมราชชนกทุกระดับท้ังในสวนกลางและวิทยาลัยตางๆ   มีความเขาใจในตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑการประเมิน  จึง
ไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนกทุกระดับเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 สถาบันพระบรมราชชนกหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสวนกลางและวิทยาลัย  ในการนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับสถาบันและวิทยาลัย  รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย  
เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกอยางเปนระบบตอไป 
 
 
 
              (นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร) 
          ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
           มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หนา 
คํานํา  
บทนํา  
          หลักการและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
 ระยะท่ี ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๓ 
 ระยะท่ี ๒ สนับสนุนสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินงาน ๔ 
 ระยะท่ี ๓ เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบจากภายนอก ๕ 
 ระยะท่ี ๔ ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเพ่ือพรอมรับการประเมินจาก สมศ ๖ 
 ระยะท่ี ๕ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ๗ 
 ระยะท่ี ๖ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ๗ 
 ระยะท่ี ๗ การพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล ๑๓ 
          ระยะท่ี ๘ การปรับเปลี่ยนสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ๑๙ 

บทท่ี ๒  การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕ 
วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ ๒๕ 

 กระบวนการจัดทําตัวบงชี้และเกณฑการตัดสิน ๒๕ 
 ตัวบงชี้และเกณฑการตัดสินสําหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก ๒๖ 
 สรุปตัวบงชี้และคาน้ําหนักในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก ๒๘ 
 วิธีการรายงานตอสถาบันพระบรมราชชนก ๓๒ 
 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก ๓๓ 
 การนําผลการประเมินไปสูการพัฒนา ๓๕ 
บทท่ี ๓ องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน  
          คําชี้แจงอื่นๆในการนําตัวบงชี้ไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๗ 
          นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี้ ๓๗ 
 องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ๕๑ 
 
 



สารบัญ(ตอ) 
 
 หนา 
 องคประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต ๖๐ 
 องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๘๔ 
 องคประกอบท่ี ๔ การวิจัย ๘๘ 
 องคประกอบท่ี ๕ การบริการวิชาการแกสังคม ๙๘ 
 องคประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐๘ 
 องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ ๑๑๓ 
 องคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ ๑๒๐ 
 องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑๒๓ 
บทท่ี ๔ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ๑๒๙ 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ๑๓๑ 
 หลักเกณฑในการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ ๑๓๓ 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก     
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  
ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
รายชื่อคณะทํางานจัดทําองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
 

กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๑ โดยกําหนดใหวิทยาลัยในสังกัดจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใน
วิทยาลัย เพ่ือเปนหลักประกันในการผลิตบุคลากรใหมีคุณภาพ อันจะนําไปสูการใหบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพแก
ประชาชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ กําหนดให หนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และมาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีประเมินคุณภาพภายนอก  และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา  เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยกําหนดไววาสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุก ๕  ป   
 สถาบันพระบรมราชชนกเดิมเปนหนวยงานตนสังกัดของวิทยาลัย  มีบทบาทหนาท่ี  ดังนี้ 
 ๑) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในรวมกับวิทยาลัย 
 ๒) กําหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน 
 ๓) สนับสนุน สงเสริม ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๔) กรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยไมไดมาตรฐาน  หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูกํากับ 
ดูแลดําเนินการใหวิทยาลัยปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกจึงตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา    ถือเปนหนึ่ง
ในเครื่องมือการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในท้ังในระดับการประเมินตนเอง  
การประเมินโดยเครือขาย   และการประเมินโดยสถาบันพระบรมราชชนก   รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   วิทยาลัยแตละแหงควรนํามาพิจารณากําหนด
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   โดยการพัฒนาดังกลาวจะอยูบนพ้ืนฐานของความชวยเหลือ 
เก้ือกูลในรูปเครือขายวิทยาลัยภาค ซึ่งจะทําใหวิทยาลัยในแตละเครือขายมีการพัฒนาคุณภาพไปพรอมๆกัน  และ
เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม 
 
หลักการและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันพระบรมราชชนก ไดมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเปนลําดับ โดยในเบ้ืองตนไดพยายาม 



 ๒

พัฒนาคุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา เชน  หลักสูตร วิธีการจัดการเรียน 
การสอน อาจารย นักศึกษา และปจจัยเก้ือหนุนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา เปนตน เนื่องจากเชื่อวาสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้ ถามีคุณภาพมาตรฐานแลว ยอมทําใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพดวย  

สําหรบัการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลไดนําเกณฑการจัดการศึกษาของสภาการพยาบาล ซึ่งเปน
องคกรวิชาชีพเขามาเก่ียวของดวย โดยสภาการพยาบาลไดกําหนดขอบังคับในการจัดการศึกษาพยาบาล การรับรอง
วิทยฐานะของสถาบันและการออกใบประกอบวิชาชีพแกผูสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้วิทยาลัยตองไดรับการประเมินสถาบัน
จากสภาการพยาบาล และนักศึกษาตองสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล การดําเนินการขององคกร
วิชาชีพดังกลาว กอใหเกิดผลดีตอการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลโดยตรง เนื่องจากเปนการสงเสริมใหอาจารยของ
วิทยาลัย มีความต่ืนตัวในการพัฒนาตนเองและรวมกันพัฒนาคุณภาพตางๆ ของสถาบันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 แตเนื่องจากวิทยาลัยแตละแหงมีสภาพปญหาและความแตกตางขององคกรประกอบดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับคุณภาพการศึกษา เชน ระดับและจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษาและอาจารย อาคารสถานท่ี อุปกรณ
การศึกษาตางๆ รวมท้ังวัตถุประสงคและระยะเวลาการกอต้ังวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน สิ่งเหลานี้ทําให
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของแตละวิทยาลัยมีความแตกตางกันไปดวย 
 จากความไมทัดเทียมกันในคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของแตละวิทยาลัยดังกลาวจึงมีการ
ดําเนินงานในรูปแบบตางๆ ท่ีเห็นวาจะสนับสนุนใหการศึกษาของวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพมาตรฐาน เชน การ
สนับสนุนงบประมาณและสิ่งตางๆ ท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ การใหความเปนอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการแกวิทยาลัยเพ่ือความมีคุณภาพของการศึกษา
อยางเต็มท่ี การจัดทําโครงการตางๆ ท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เชน 
โครงการพัฒนาอาจารยตามมติคณะรัฐมนตร ีซึ่งม ี๒ ระยะ คือ ระยะแรก  ป พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔ และระยะท่ีสองป 
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๙ โดยโครงการนี้จะชวยเพ่ิมอาจารยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ ท่ี
ดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยตลอดเวลา ไดแก โครงการอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาล
ในคลินิก โครงการสอบรวบยอดนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  โครงการเครือขายวิชาการและการบริหารงานของ
วิทยาลัยแตละภาค   รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันอุดม- 
ศึกษาอื่น ๆ เปนตน 
 การดําเนินการตางๆ เหลานี ้เปนการกํากับองคประกอบตางๆท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาโดยตรง ซึ่งชวยให
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยมีคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับมากขึ้น และเพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษท่ีเปน
ผลจากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยท่ีมีความเหมาะสมและ
ตอเนื่อง  จึงไดทําการประเมินศักยภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดป พ.ศ.๒๕๓๙ โดยการประเมินครั้งนี้
ใชเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๔ จํานวน ๑๙ มาตรฐาน ซึ่งสรางใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และมี
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การประเมินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังขึน้ การประเมินดังกลาวจะประเมินท้ังดาน
ปริมาณทรัพยากรในการจัดการศึกษาและดานคุณภาพการจัดการศึกษา ผลการประเมินศักยภาพการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สรุปประเด็นสําคัญไดวาระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ในแตละมาตรฐานและแตละกิจกรรมมคีวามแตกตางกันมากเปนสวนใหญ กลาวคือวิทยาลัยกลุมหนึ่งมีการ
ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดอยูในระดับด ีแตมีวิทยาลัยอีกกลุมหนึ่งการดําเนินการอยูในระดับตองปรับปรุง มีบาง
มาตรฐานจํานวน ๔ มาตรฐานท่ีมีระดับการดําเนินการใกลเคียงกันไมแตกตางกันมาก ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ ทําเลท่ีต้ัง
ของสถาบันมีความเหมาะสม มาตรฐานท่ี ๗ อาจารยและเจาหนาท่ีสายสนับสนุนแตละประเภทมีคุณภาพท่ีจะเอื้อ 
อํานวยตอการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑๗ การควบคุมคุณภาพและเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา และ
มาตรฐานท่ี ๑๘ การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติอยางมีคุณภาพและสงเสริมการศึกษาภาคทฤษฎีใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูความสามารถและทักษะตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 จากผลการประเมินศักยภาพดังกลาวบงชี้ใหเห็นวามาตรฐานการศึกษาดานตางๆท่ีสําคัญ วิทยาลัยสวนใหญ
มีความแตกตางกันมาก จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองเรงสรางกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยในสังกัด
ใหทัดเทียมกัน และสอดคลองกับเกณฑการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยและองคกรวิชาชีพ
กําหนดไว 
 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในป พ.ศ.๒๕๓๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน และพรอมรับการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอกเพ่ือความมีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป ซึ่งแนวคิดการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยนี ้สถาบันพระบรมราชชนกเห็นวาการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยดวยวิธี
ตางๆ ในระยะท่ีผานมาโดยเฉพาะการควบคุมองคประกอบตางๆท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาก็เปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูแลว เพียงแตยังไมเปนระบบท่ีชัดเจนตอเนื่อง จึงเห็นควรใชหลักการของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยใน
สังกัด โดยกําหนดระยะการดําเนินงาน ดังนี ้
 ระยะท่ี ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระยะนี้มีการดําเนนิงานต้ังแตป ๒๕๔๐-๒๕๔๑ โดยสรางความเขาใจและกําหนดแนวปฏิบัติเบ้ืองตน 
เพ่ือใหวิทยาลัยดําเนินการบนพ้ืนฐานของความเปนอิสระทางวิชาการและการบริหารงาน 
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 ปงบประมาณ ๒๕๔๐ ชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติและรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใชใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ แกผูบริหารท้ังสวนกลางและภูมิภาค รวมท้ังศึกษาดูงานท่ีวิทยาลัยพยาบาลเซ็นหลุยส ซึ่งเปน
วิทยาลัยพยาบาลแหงแรกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๑ กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันท่ี ๑๔ 
มกราคม ๒๕๔๑ (เอกสารแนบทาย) และสถาบันพระบรมราชชนกไดจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดองคประกอบของการควบคุมคุณภาพไว 
๑๓ องคประกอบ ซึ่งสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัยและเพ่ิมเติมองคประกอบท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติภารกิจของ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ไดกําหนดแนวปฏิบัติท้ังในระดับสถาบันพระบรมราชชนกและ
วิทยาลัย คูมือดังกลาวเปนเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับท่ี ๑ หลังจากนั้นมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของวิทยาลัย  โดยใหวิทยาลัยเสนอผลงานประกันคุณภาพการศึกษา พบวา วิทยาลัยสวน
ใหญยังไมมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม   สถาบันพระบรม-ราชชนก
จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด และเพ่ิมองคประกอบท่ี ๑๔ คือ 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังจัดทํา Logo และ Motto การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ไดใชมาถึงปจจุบัน  ดังนี้ 
 

 
 ระยะท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนและสรางเครือขายการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๒ เปนระยะแหงการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมสนับสนุนวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเขมแข็งโดยมีแนวคิดในการดําเนินงานคือ สรางความชัดเจนในแนวปฏิบัติและใชเครือขาย
วิทยาลัยภาคเปนกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาไดแก 
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 ๑. ปรับปรุงคูมือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสมบูรณย่ิงขึ้นและจัดพิมพเปนรูปเลม (ปคศ./๔๒-
๑) รวมท้ังจัดพิมพแผนกลยุทธการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณ-สุข (ปคศ/๔๒-๒) 
ซึ่งเปนเอกสารประกันคุณภาพฉบับท่ี ๒, ๓ เผยแพรใหวิทยาลัยนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 ๒. กําหนดวิทยาลัยในแตละภาคใหเปนศูนยกลางการดําเนินงานประกันคุณภาพเพ่ือใหวิทยาลัยภาคเปน
กลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครือขาย โดยสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน
ใหกับวิทยาลัยท่ีเปนศูนยการดําเนินงานดังกลาว ซึ่งมีท้ังหมด ๕ วิทยาลัยใน ๕ เครือขาย ไดแก เครือขายภาคเหนือ
ตอนบน ตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ท้ังนี้ใหแตละเครือขายไปวางแผนการดําเนินงานท่ี
เหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษา 
 นอกจากนี้ไดสนับสนุนงบประมาณวิทยาลัย ๒ แหง จัดอบรมผูตรวจสอบคุณภาพภายในใหกับอาจารยของ
วิทยาลัยทุกแหง 
 ๓. เสนอวิทยาลัยเขารวมโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหนวยงานตามระบบ ISO ๙๐๐๐ ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีวิทยาลัย ๑๒ แหง จากแตละเขตเขารวมในโครงการดังกลาว ดังนั้นวิทยาลัยจึง
มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาใน ๒ รูปแบบคือใชตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) และใช  ISO ๙๐๐๒ 
 
 ระยะท่ี ๓ เตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบจากภายนอก 
 ระยะนี้ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
หมวด ๖ มาตรา ๔๙ กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหนาท่ีพัฒนา
เกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎหมาย สถาบันพระ
บรมราชชนกจึงจําเปนตองเรงพัฒนาระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยใหสามารถรับการตรวจสอบจากภายนอก
ดังกลาวได โดยมีแนวคิดคือรวมดําเนินการกับวิทยาลัยและใชการประเมินคณุภาพภายในเปนเครื่องมือกระตุนระบบ
การประกันคุณภาพของวิทยาลัยซึ่งมีการดําเนินงานดังนี ้
 ๑. พัฒนาองคประกอบ ดัชนีบงชี้คุณภาพหรือตัวชี้วัด เกณฑการประเมินคุณภาพเครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพภายใน และแนวทางการตรวจสอบ พรอมท้ังจัดพิมพเปนคูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปคศ./๔๓-๑) ซึ่งเปนเอกสารประกันคุณภาพฉบับท่ี ๔ เผยแพรใหวิทยาลัยนําไปใช 
 ๒. คัดเลือกวิทยาลัยนํารอง ๕ แหง จากเครือขายวิทยาลัยภาคเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนรูปธรรม และเปนตัวอยางใหกับวิทยาลัยอื่นๆ รวมท้ังเปนการทดลองใชดัชนีคุณภาพและ
เกณฑการประเมินท่ีสรางขึ้น ท้ังนี้ไดดําเนินการในรูปแบบโครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกรวมดําเนินการพัฒนากับวิทยาลัยนํารองท้ัง ๕ 
แหง หลังจากนั้นไดปรับปรุงดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในตามขอมูลท่ีไดจากการไปทดลองใชดังกลาว 
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 ๓. กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานของเครือขายวิทยาลัยท่ีชัดเจนและแจงใหเครือขายวิทยาลัย
นําไปปฏิบัติ ซึ่งเปนกลวิธีในการกระตุนระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ไดแก 
  ๑) ใหแตละเครือขายปรับตัวบงชี้ใหครอบคลุมตัวบงชี้ของสถาบันพระบรมราชชนก สมศ. และสภา
การพยาบาล ซึ่งขณะนั้น สมศ. อยูระหวางการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินทําใหยังไมมีความชัดเจน 
  ๒) วิทยาลัยในเครือขายนําเกณฑเครือขายไปประเมินตนเอง 
  ๓) เครือขายประเมินวิทยาลัยเพ่ือกระตุนชวยเหลือ 
  ๔) สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพวิทยาลัยท่ีผานการประเมินผลจากเครือขายและแจง 
สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกวิทยาลัยท่ีผานการประเมิน 
 
 ระยะท่ี ๔ ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเพ่ือพรอมรับการประเมินจาก สมศ. 
 ระยะนี้ดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ โดยเมื่อปงบประมาณ ๒๕๔๕ สมศ. มีความชัดเจนใน
เรื่องมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการประเมินพรอมท้ังไดเริ่มประเมินภายนอกสถาบันการศึกษาตางๆ สถาบันพระบรม
ราชชนกจึงกําหนดใหวิทยาลัยในสังกัดรับการประเมินจาก สมศ. ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๔๗  เนื่องจาก
เห็นวาวิทยาลัยตางๆ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง   โดยปงบประมาณ ๒๕๔๕, ๒๕๔๖ 
และ ๒๕๔๗ กําหนดใหวิทยาลัยรับการประเมินจาก สมศ. ๒ แหง ๒๒ แหง และ ๑๖ แหง ตามลําดับ ท้ังนี้สถาบัน
พระบรมราชชนกไดเตรียมความพรอมใหกับวิทยาลัยกอนรับการประเมินจาก สมศ. ดังนี้ 
 ๑. ใหเครือขายวิทยาลัยแตละภาคนําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๗ ท่ีไดพัฒนาใหครอบคลุมท้ังตัวบงชี้ของสถาบันพระบรมราชนก สมศ. และสภาการพยาบาลไป
เชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของเครือขาย เพ่ือใหวิทยาลัยในแตละเครือขายนําไปเปนแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานใน
เรื่องนั้นๆ ใหเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และสภาการพยาบาล 
 ๒. สนับสนุนใหวิทยาลยัมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีจําเปนตางๆ โดยวิธีการเรียนรูและฝกปฏิบัติในวิทยาลัยท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการทําฐานขอมูล 
 ๓. สถาบันพระบรมราชชนกในฐานะหนวยงานตนสังกัดประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตามตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินของวิทยาลัย กอนใหวิทยาลัยรับการประเมินจาก สมศ. เพ่ือชวยเหลือชี้แนะวิธีการดําเนินงานท่ี
กอใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตามบริบทของวิทยาลัยรวมท้ังประเมินคุณภาพวิทยาลัยตามตัวบงชี้และ
มิติการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ เพ่ือสะทอนคุณภาพของวิทยาลัยทุกแหงในแตละ  
ตัวบงชี้และในภาพรวม ท้ังนี้คณะผูประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหารของสถาบันพระบรม- 
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ราชชนกท่ีดูแลเครือขายวิทยาลัยแตละภาค รวมท้ังผูบริหารและอาจารยของวิทยาลัยท่ีมีประสบการณในดานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 วิธีการประเมินไดมุงเนนหารองรอย หลักฐาน สัมภาษณผูเก่ียวของและสังเกตกิจกรรมตางๆ ในวิทยาลัย 
ตามเกณฑการประเมินของวิทยาลัยและมิติการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก การตัดสินผลการประเมินมี ๒ 
แบบ คือ แบบ Scoring Criteria  ของวิทยาลัย และแบบมิติการประเมิน ๓A ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่ง
สอดคลองกับมิติการประเมินของ สมศ. 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๕ สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ๒ แหง ไดแก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีอุดรธาน ี ปงบประมาณ ๒๕๔๖ สถาบันพระ
บรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ๒๒ แหง   และปงบประมาณ ๒๕๔๗ สถาบันพระบรมราชชนก
ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยจํานวน ๑๖ แหง โดยวิทยาลัยทุกแหงไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ 
รอบแรก 
 
 ระยะท่ี ๕ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ระยะนี้จะดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ เปนตนไป โดยจะพัฒนาระบบท่ีทําใหวิทยาลัยมีการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องหลังจากท่ีไดรับการประเมินจาก สถาบันพระบรมราชชนก และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา แลว   โดยพัฒนาระบบท่ีทําใหวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  หลังจากท่ี
ไดรับการประเมินภายในจากสถาบันพระบรมราชชนกและภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาแลว   ใหมีการกําหนดแผนในการพัฒนาวิทยาลัยตางๆตามขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาท่ี
คณะกรรมการประเมินภายในและภายนอกใหขอคิดเห็นไว      และมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานเปนระยะ   
โดยความรวมมือของเครือขายวิทยาลัยภาค ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดประชุมเพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ 
ในการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก  มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  และมีการควบคุม กํากับ ให
มีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  และประสานใหเครือขายวิทยาลัยภาค ดําเนินการติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ของแตละวิทยาลัยในเครือขาย   
 
 ระยะท่ี ๖ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง 
 ปงบประมาณ ๒๕๔๘  สมศ ไดประกาศเริ่มดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษารอบท่ี
สอง  โดยไดจําแนกสถาบันอุดมศึกษาออกเปน  ๔  กลุม  ดังนี้ 

๑. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันท่ีปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดย
เนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจัยสรางความรูใหมเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ 
เผยแพรความรูไปสูผูใชท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยมุงสูความทันสมัย และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
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๒. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เปนกลุมสถาบันอุดม ศึกษาท่ีไดปฏิบัติ พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนน
การพัฒนาสังคม โดยการประยุกตความรูเพ่ือบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 

๓. กลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนกลุมสถาบันท่ีไดปฏิบัติพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา 
โดยการประยุกตความรู เพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการเผยแพรองคความรู ภูมิ
ปญญาไทยสูสากล 

๔. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันท่ีเนนการสอนในระดับปริญญาตร ีประยุกตความรู
เพ่ือใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตและพัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ 

นอกจากนี้ยังไดจําแนกคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆออกเปนกลุมสาขาวิชา โดยใชแนวทางการ
แบงกลุมตามแบบของระบบการรับเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ม ี๑๐ กลุมสาขาวิชา ไดแก 

๑. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย เภสัช
ศาสตร สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา 

๒. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

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

มัณฑศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 
๙. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร เชน คณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร 

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



 ๙

สําหรบัวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุมท่ี  
๒  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม   โดยสอดคลองกับพันธกิจหลักท่ีกําหนดไว  รวมท้ังหนวยงานตนสังกัด(กระทรวง
สาธารณสุข) ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในการใหบรกิารดานสุขภาพแกประชาชน   

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๒  เกณฑการตัดสินคุณภาพการศึกษา  สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา(สมศ) ไดกําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๓ ระดับ ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกไดพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการตัดสินเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีสอง  ใหสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวบงชี้ของ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และองคกรวิชาชีพ เชน สภาการพยาบาล เปนตน  โดย
จําแนกเปน ๒ สวนคือ ประเมินกระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และประเมินผลลัพธการดําเนินงาน
เปน ๕ ระดับ โดยระดบั ๑-๓ เปนการประเมินตามเกณฑของ สมศ.   สวนระดับท่ี ๔ และ ๕ เปนการประเมินเพ่ือ
คนหาปจจัยแหงความสําเร็จ(Critical success factor) และเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice)  
 
 
 
 
 
 

 
นั่นคือ เกณฑตัดสินคุณภาพในสวนของวงจรคุณภาพ (PDCA) เปนการประเมินกระบวนการดําเนินงานของ

วิทยาลัยวาอยูในระดับใด  โดยไมมีคะแนน  และการประเมินผลลัพธการดําเนินงาน  ๕  ระดับนั้น  หากเปนการ
ประเมินคุณภาพภายในจะจําแนกคะแนนต้ังแต  ๑ - ๕  แตหากเปนการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จะจําแนกคะแนนแค ๑ - ๓  โดยผลการประเมินภายในของ
ผลลัพธการดําเนินงาน  ต้ังแต ระดับ  ๓ - ๕   จะมีคาคะแนนเพียง  ๓    และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไมมีการประเมินในสวนของกระบวนการดําเนินงาน   เชน 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๑     ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เปนดังนี้ 
 วงจรคุณภาพ (PDCA)      = C 

ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เปนดังนี้ 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๓ 
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 ๑๐

แตถา  ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เปนดังนี้ 
วงจรคุณภาพ (PDCA)      = C 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๒ 
ผลการประเมินคณุภาพภายนอก    เปนดังนี้ 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๒ 
นอกจากนี้การประเมินคุณภาพรอบท่ีสองยังมีการใหคะแนนในสวนของการมีพัฒนาการของผลลัพธและการ

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละตัวบงชี ้ โดยใหคะแนนเทากับ ๑  เชน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๑     ผลการประเมินคุณภาพภายใน     เปนดังนี้ 

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

ภายใน ๑ ป  เทากับ  ๙๕   แตในปการศึกษา ๒๕๔๘  มีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ป  เทากับ  ๙๗) 

บรรลุเปาหมายของผลลัพธการดําเนินงานท่ีกําหนดไว    = ๑ 
(เชน  ปการศึกษา ๒๕๔๘  ต้ังเปาหมายไววา ตองมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการ

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

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก    เปนดังนี้ 
ผลลัพธการดําเนินงาน     = ๓ 
มีพัฒนาการของผลลัพธ      = ๑ 
บรรลุเปาหมายของผลลัพธการดําเนินงานท่ีกําหนดไว    = ๑ 
ดังนั้นในตัวบงชี้ ๑.๑  นี้  วิทยาลัยจะไดคะแนนเทากับ  ๕    
นอกจากนี้ในการประเมินรอบท่ีสอง สมศ ไดจัดทําตัวชี้วัดคุณภาพใหม  โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพใน ๔ 

มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหารและการจัดการ การเรียนรู และการประกันคุณภาพ แบงเปน ๗ มาตรฐาน ๔๘  
ตัวบงชี้  โดยมาตรฐานท่ี ๑ - ๔ เปนมาตรฐานดานผลลัพธ  สวนมาตรฐานท่ี ๕ - ๗ เปนมาตรฐานดานกระบวนการ  
ในแตละมาตรฐานมีจํานวนตัวบงชี้รวมและตัวบงชี้เฉพาะ (*) ตามจุดเนนปฏิบัติพันธกิจและอัตลักษณของสถาบัน ซึ่ง
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดกําหนดคาน้ําหนักในแตละรายมาตรฐานไว  ดังนี้ 
 



 ๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สถาบันพระบรมราชชนกยังไดดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน  จํานวน  ๓  รุน   

โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือใหผูรับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก 
 ๒) เพ่ือใหผูรับการอบรมมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทําหนาท่ีเปนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓) เพ่ือใหผูรับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 ๔) เพ่ือใหไดผูประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
พระบรมราชชนกท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 ๕) เพ่ือสรางความมั่นใจในการเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และสภาการพยาบาล 
 โดยถือไดวาเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแตละวิทยาลัย  ตาม
หลักการจัดการความรู (Knowledge Management) ท่ีมี  ๓  ขั้นตอน(น้ําทิพย  วิภาวิน,๒๕๔๗)  คือ 
 ๑. การจัดหาความรูจากแหลงความรูตางๆ (Knowledge acquisition) การจัดหาความรูเปนขั้นตอนของ
การพัฒนาและการสรางความรูใหม เชน การวิจัยและพัฒนา มีการจัดหมวดหมูความรูอยางเปนระบบ (Classifying 
knowledge) เชน หองสมุดทําหนาท่ีในการจัดหมวดหมูความรูโดยการแบงกลุมความรูออกเปนหมวดหมูตามระบบ

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

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



 ๑๒ 

เลขทศนิยมดิวอี้ หรือตามระบบตัวอักษรเปนระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทําใหความรูในหมวดเดียวกันอยูดวยกัน 
เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและการคนหาเพ่ือนํามาใช 
 ๒. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) เปนการใชความรูรวมกันในองคกรม ี๔ ระดับ ไดแก Know 
what (เปนความรูเชิงขอเท็จจริง), Know how  (เปนความรูท่ีเชื่อมโยงกับโลกของความเปนจริง, Know why  (เปน
ความรูเชิงเหตุผลระหวาง เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหานํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูอื่น), Care why  (เปนความรูในเชิงความคิดสรางสรรคริเริ่ม ท่ีตองการแกไขปญหาและทําใหดีขึ้น) การแบงปน
ความรูเปนการสรางวัฒนธรรมใหมในองคกร 
 ๓. การใชหรือเผยแพรความรู (Knowledge  utilization)  การเผยแพรสารสนเทศใหคนในองคกร 
สามารถเขาถึงความรูในองคกรไดเพ่ือประโยชน ในการตัดสินใจและการดําเนินงานท่ีไมผิดพลาดซ้ําซอน ตัวอยางการ
สรางคลังความรูขององคกร เชน 
     ๑. การรวบรวมรายชื่อและเบอรโทรศัพทเพ่ือติดตอบุคลากรผูชํานาญในแตละฝาย 
    ๒. การจัดเก็บบทเรียนและประสบการณจําแนกเปนเรื่องๆ หรือหัวขอเพ่ือเปนคูมือสําหรับคนใน
องคกร ใชคนหาขอมูลท่ีตองการ 
     ๓. การรวบรวมขาวสําคัญหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับองคกรหรือธุรกิจเดียวกัน รวมท้ังขอมูลลูกคา 

ในระยะนี้ยังไดมีการนําระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช  โดยเล็งเห็นวาวิทยาลัยจะ
มีผลการดําเนินงานท่ีดีเย่ียมไดนั้น  จําเปนตองมีวิธีการท่ีกอใหเกิดการเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล  การ
เรียนรูขององคกรตองประกอบดวยการปรับปรุงแนวทางท่ีมีอยูแลวอยางตอเนื่อง  การปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีนําไปสูเปาประสงค และ/หรือแนวทางใหม  โดยท่ีการเรียนรูนั้นจะตองมีลักษณะ ดังนี้ ๑) เปนสวนหนึ่งของงาน
ประจําวัน  ๒) เปนการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงานหรือแผนก และองคกร  ๓) เปนกิจกรรมท่ีสงผลตอการ
แกปญหาท่ีตนเหตุโดยตรง  ๔) เนนการแลกเปลี่ยนความรูท่ัวท้ังองคกร  ๕) สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดดีขึ้น  
จึงไดดําเนินการแสวงหาความเปน Good Practice  ในการดําเนินงานตามรายตัวบงชี้   โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

๑. เพ่ือมุงพัฒนาและสงเสริมแนวคิด หลักการ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ  อีกท้ังเปนการสงเสริมใหแต
ละวิทยาลัยเปนผูนําทางคุณภาพ   

๒. เพ่ือชวยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน  ความสามารถและผลการดําเนินงานขององคกร 
๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  

ระหวางสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลและการสาธารณสุข 
๔. เพ่ือใชเปนเครื่องมือสรางความเขาใจและปรับปรุงผลการดําเนินงาน  รวมถึงใชเปนแนวทางในการ

วางแผนและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู 
การดําเนินการสรรหา Good Practice  นี้  ไดนําเกณฑการตัดสินตามรายตัวบงชี้ของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผนวกเขากับกระบวนการคนหาและเกณฑการตัดสินความเปนเลิศในการ



 ๑๓

ดําเนินงานของ Malcolm Baldrige  และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนคณะกรรมการ  ผลการ
ดําเนินการพบวา 

ปงบประมาณ  ๒๕๔๙  วิทยาลัยท่ีมีการดําเนินการอยูในระดับ  Good  Practice   มีดังนี้ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสรรพสิทธิประสงค    มาตรฐานท่ี ๒  มาตรฐานดานงานวิจัยและงาน 

สรางสรรค” 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา” 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสีมา  ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๒ มีการนําความรูและประสบการณจากการ 
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา  ตัวบงชี้ท่ี  ๕.๓  มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ” 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครลําปาง ตัวบงชี้ท่ี ๕.๕  ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

การเรียนการสอนและการวิจัย” 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสระบุรี  ตัวบงชี้ท่ี  ๖.๖  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ” 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๐  วิทยาลัยท่ีมีการดําเนินการอยูในระดับ  Good  Practice   มีดังนี้ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุราษฎรธานี  ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๖  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี   ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗  ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสระบุรี  มาตรฐานท่ี ๗  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 
ระยะท่ี ๗  การพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล 
เริ่มดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ  ๒๕๕๐ เปนตนไป    หลังจากวิทยาลัยทุกแหงไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว  สถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเปน
หนวยงานตนสังกัดของวิทยาลัย   จึงไดกําหนดเปนนโยบายไววา ผลการประเมินคุณภาพภายในท้ังในระดับการ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเครือขาย และการประเมินโดยสถาบันพระบรมราชชนก รวมท้ังผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   วิทยาลัยแตละแหงควร
นํามาพิจารณากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาดังกลาวจะอยูบนพ้ืนฐาน
ของความชวยเหลือ เก้ือกูลในรูปเครือขายวิทยาลัยภาค ซึ่งจะทําใหวิทยาลัยในแตละเครือขายมีการพัฒนาคุณภาพไป



 ๑๔

พรอมๆกัน   อยางไรก็ตามเพ่ือใหวิทยาลัยไดทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและการประกันคุณภาพภายในของ
ตนเองอยางแทจริง และเปนการพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ตลอดจนสามารถเทียบเคียงกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยไดอยางมีศักดิ์ศรี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีไดรับการประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ในปการศึกษา ๒๕๔๘ และ  ๒๕๔๙  รวมท้ังสิ้น  
๓๗  แหง  เปนดังนี้   
 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ 
           

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

เฉล่ีย 
ม.๑-๗ 

๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุราษฎรธานี 

๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๔๖ ๕.๐๐ ๔.๑๖ ๔.๔๖ ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๓๒ 

๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุร ี

๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔.๘๒ ๓.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

๓ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
จันทบุร ี

๔.๑๗ ๔.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๗๓ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๖๕ 

๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ยะลา 

๔.๑๗ ๔.๑๖ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๖ ๔.๗๓ ๔.๒๒ ๕.๐๐ ๔.๔๑ 

๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท 

๔.๑๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๔ ๔.๒๘ ๓.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๔๓ 

๖ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุร ี ๔.๘๓ ๓.๖๐ ๔.๗๕ ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๖๔ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พระพุทธบาท 

๔.๐๐ ๓.๒๐ ๔.๑๗ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๑ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๑๘ 

๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา 

๔.๑๗ ๓.๘๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๖ 

๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพ 

๔.๑๗ ๓.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๓ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

๑๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครลําปาง 

๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๖๓ ๕.๐๐ ๔.๕๕ ๔.๖๔ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

๑๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแกน 

๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๘๒ ๓.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 



 ๑๕

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ (ตอ) 
           

ลําดับ วิทยาลัย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ เฉล่ีย 
ม.๑-๔ 

ม.๕ ม.๖ ม.๗ เฉล่ีย 
ม.๑-๗ 

๑๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช 

๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๒ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๑๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุรินทร 

๔.๑๗ ๔.๒๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๒ 

๑๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา 

๔.๕๐ ๓.๖๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๔๓ ๓.๗๓ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๖ 

๑๕ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐ ๔.๒๖ ๔.๓๗ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๓๖ 

๑๖ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุร ี ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๓๗ ๕.๐๐ ๔.๑๓ ๔.๔๖ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๖ 

๑๗ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง ๔.๑๗ ๓.๒๐ ๔.๓๓ ๕.๐๐ ๔.๑๒ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๓๒ 

๑๘ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช ๕.๐๐ ๓.๔๐ ๔.๓๗ ๕.๐๐ ๔.๔๖ ๔.๖๔ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๑ 

๑๙ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชลบุรี ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๕ ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๖ 

๒๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค ๔.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๗ ๔.๗๓ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๕๙ 

๒๑ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดชลบุรี ๔.๑๗ ๓.๖๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐ ๔.๑๑ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๓๑ 

๒๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จังหวัดนนทบุร ี ๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔.๒๘ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๕ 

 
 
 
 
 



 ๑๖ 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 

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

เฉล่ีย 
ม.๑-๗ 

๑ 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๘๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๘ 

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

๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช 

๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๔๒ ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๔.๒๗ ๓.๖๓ ๓.๕๐ ๔.๑๔ 

๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา 

๔.๖๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๘ 

๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดตรัง 

๔.๑๗ ๓.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๙ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๔๘ 

๖ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุร ี

๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๕๕ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๗๑ 

๗ วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแกน 

๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๕๒ 

๘ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยและสาธารณสุข  
กาญจนาภิเษก 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔.๑๘ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๔.๓๖ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๖๓ 

๙ วิทยาลัยพยาบาลพระจอม
เกลา 

๔.๘๓ ๔.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๙๑ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๕ 

๑๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม ๔.๘๓ ๔.๔๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๔.๓๗ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๖๓ 

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

๑๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุดรธานี ๔.๑๗ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๖๑ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๖๑ 

๑๓ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นพรัตนวชิระ ๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๙๒ ๔.๗๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๘๕ 

 



 ๑๗

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ (ตอ) 
 

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

เฉล่ีย 
ม.๑-๗ 

๑๔ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ ๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๓๘ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๖ 

๑๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรคประชารักษ นครสวรรค 

๔.๖๖ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๔.๖๓ ๔.๒๗ ๕.๐๐ ๔.๗๔ 

 
 สถาบันพระบรมราชชนกไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุกวิทยาลัย  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก ไดดังนี ้

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน คา  
น้ําหนัก 

ผลการประเมิน 
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

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

คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ ๔ มาตรฐานแรก   ๔.๓๙ ๔.๕๖ 
๕ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร ๒๐ ๔.๕๖ ๔.๕๖ 
๖ หลักสตูรและการเรียนการสอน ๒๐ ๔.๑๕ ๔.๒๑ 
๗ การประกันคุณภาพ ๒๐ ๕.๐๐ ๔.๙๐ 

คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักรวม ๗ มาตรฐาน   ๔.๔๖ ๔.๖๐ 
 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละตัวบงชี้ตามรายมาตรฐานแลวพบวา สถาบันพระบรมราชชนก มีจุดออน
ในดานการบริหารจัดการ  การผลิตผลงานวิชาการ  ปจจยัเก้ือหนุนในการจัดการศึกษา  จึงไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในระยะตอไป  ดังนี ้



 ๑๘

 ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการเก่ียวกับปจจัยเก้ือหนุนในการจัดการศึกษา เชน ระบบการเงินการคลังและ
พัสด ุ ระบบสารสนเทศ  ระบบการบริหารบุคลากร เปนตน เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน และเอื้อตอ
การบริหารวิชาการ 

๒. แสวงหามาตรการในการยกวิทยฐานะของคณาจารยใหเทียบเทากับสถาบัน อุดมศึกษาอื่นๆ เชน ตําแหนง
ทางวิชาการ คาตอบแทน เปนตน 

๓. วิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จขององคกร เพ่ือมากําหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยไปสูความเปนสากล
และความย่ังยืนขององคกร 

๔. จัดทําแบบประเมินและเครื่องมือวัดตามรายตัวบงชี้คุณภาพ เพ่ือใหผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเปนไป
ในทิศทางเดียวกันและสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได    
 อีกท้ังไดพัฒนา คูมือ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพวิทยาลัยในสังกัด
ขึ้น  โดยนําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใชสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  มาผนวกกับองคประกอบใน
การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล  และมาตรฐานการประกันคุณภาพของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   ทําใหไดตัวบงชี้คุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีครอบคลุมตัวบงชี้คุณภาพของทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒  

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกกําลังปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ  บุคลากรทุกคนทุก
ฝาย  ตองมีความรูความเขาใจ และดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหการดําเนินงานจากสวน 
กลางท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักงานอธิการบดี  มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานของ
วิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะวิชา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง  
สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยไดอยางมีศักดิ์ศร ี จึงจัดทําโครงการการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนกสวนกลาง  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานและ
คุณภาพของการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพสอดคลองกับบทบาทการเปนสํานักงานอธิการบด ี

การดําเนินการในระยะนี้นอกเหนือจากการเนนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันพระ
บรมราชชนกสวนกลางแลว  ยังคงมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดใหมี
การอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในโดยใชตัวบงชี้คุณภาพท่ีพัฒนาขึ้น  ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยทุก
แหงในรอบ ๓ ป  ติดตามการพัฒนาคุณภาพของแตละวิทยาลัยตามขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคุณภาพท่ี
ไดรับจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 รวมท้ังยังคงดําเนินการแสวงหาความเปน Good Practice  โดยดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไดนอมนําเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนนโยบายในการดําเนินงานของหนวยงานราชการทุกแหง  เพ่ือรวมกันสรรคสรางสังคมท่ี



 ๑๙

อยูเย็นเปนสุข   ทิศทางสําคัญเพ่ือสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน และเปนการสรางสังคมท่ีพึงปรารถนา ซึ่งการสรรหา 
Good Practice  ครั้งนี้ไดมีสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆมารวมนําเสนอวิธีการดําเนินงานท่ีด ี(Good Practice) ของการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขโดยใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดวย  ผลการดําเนินงานพบวา 
มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกวา เปน(Good Practice) ของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขโดย
ใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี ้ ๑)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา   ๒)วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี  ๓)สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุร ี ๔)คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุร ี ๕) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ระยะท่ี ๘ การปรับเปลี่ยนสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษา 
 สถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก  เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะใหเปน
มหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  และมีคณะวิชาท้ังสิ้น  ๓๗  คณะ  ซึ่งเดิมคือ วิทยาลัยตางๆในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีความเปนอิสระทางวิชาการ(Academic Freedom) สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  อีกท้ัง “เสรีภาพทางวิชาการ” เปนฐานรองรับ “ความเปนเลิศทางวิชาการ” 
 ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกมุงมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด  เปนมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ
เพ่ือผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  ดวยในปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการ  ท่ีทําใหตองเรงดําเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจดัการท้ังในสถาบันพระบรมราชชนกสวนกลางและวิทยาลัย 
ไดแก 
 ๑. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 ๒. ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน และ
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งท้ังสองประเด็น
ตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา                      
 ๓. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
 ๔. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอ  ผูมีสวนได
สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
 ๕. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation) มีความ
โปรงใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ภายใตหลักธรรมาภิบาล 



 ๒๐

 ๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพ่ือ
เปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๘. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี  
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม 
 ๙.กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
 อีกท้ังการผลักดันใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการนั้น  มสีภาวะเงื่อนไข( PRECONDITION ) และเงื่อนไข  
( CONDITIONS ) ท่ีจะนําไปสูความเปนเลิศ  สภาวะเงื่อนไขท่ีสําคัญเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการไดแก 

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

ขอผิดพลาดนั้นๆของอาจารย 
๓. ความเปนอิสระจากระบบราชการท่ีเชื่องชา ( FREEDOM FROM BUREAUCRACY )  
๔. ความยืดหยุนตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในดานทิศทางและโครงสราง (FLEXIBILITY )  
๕. ทําเลท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ( LOCATION ) และ  
๖. หองสมุดท่ีทันสมัย ( MODREN LIBRARY )  
ท้ัง ๖ ขอนี้ คือ สภาวะเงื่อนไขท่ีจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ แตความเปนเลิศทางวิชาการยอมขึ้นอยูกับ 

เงื่อนไขท่ีสําคัญอยางย่ิงอีก ๑๑ ประการ คือ 
๑. การแตงต้ังบรรจุพนักงานท่ีมีความเปนเลิศในตําแหนงตางๆอยางเหมาะสม 
๒. งานวิจัยและงานสอนจะตองสนับสนุนกันในดานความเปนเลิศไมใชเดนเพียงดานใดดานหนึ่งเพียงอยางเดียว 
๓. การประเมินผลการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอยางสม่ําเสมอ 
๔. ความยืดหยุนในการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสถานการณและโอกาสในการทําวิจัยขามสาขาวิชา 
๕. ความเปนเลิศทางวิชาการ ไมไดขึ้นอยูกับจํานวนของอาจารยชาวตางประเทศ 
๖. อาจารยชาวตางประเทศควรจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกันกับอาจารยชาวไทย ท้ังในดานเงินเดือนและ 



 ๒๑ 

สวัสดิการตางๆ 
๗. เครือขายการติดตอกับนานาชาติในดานวิชาการและการทําวิจัย 
๘. ความเปนอิสระในการใชงบประมาณสําหรับงานสอนและการทําวิจัย หากจะมีองคกรตรวจสอบจากภายนอกก็ 

ควรจะตรวจสอบแคเพียงวา ภาษีอากรของประชาชนถูกนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสมหรือไมเทานั้น 
๙. การบริหารท่ีเนนคุณภาพมากกวาปริมาณหรือสถิติ มีวิสันทัศนท่ียาวไกลมีการกระจายอํานาจอยางเหมาะสมและ

มีความใจกวางท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากพนักงานระดับลาง แมวาบางครั้งอาจจะเจ็บปวด 
๑๐. งบประมาณท่ีเพียงพอตอการสรางความเปนเลิศทางวิชาการตามท่ีกลาวมาแลว 
๑๑. การหยิบย่ืนความเปนเลิศทางวิชาการใหกับชุมชน รวมท้ังการมีสวนรวมกับชุมชน 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลท่ีใหมีการลดอัตรากําลังขาราชการ  สงผลกระทบใหไมสามารถบรรจุอาจารยใหมเขา 

ปฏิบัติงานทดแทนอาจารยท่ีเกษียณราชการได  การแกไขโดยจางอาจารยชั่วคราว  ไมสามารถแกไขปญหาอยางแทจริง  
โดยเฉพาะในขณะนี้ท่ีมหาวิทยาลัยตางๆมีการเปดสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตรเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก  ทําใหมีการไหลออก
ของอาจารยืท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกจึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนสถานะเปน
มหาวิทยาลัย  และมีพระราชบัญญัติของตนเองหรือมีฐานะเปนนิติบุคคล  เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการจัดการศึกาอยาง
มืออาชีพ 
 สําหรับการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามนี้  สถาบันพระบรมราช-
ชนกไดกําหนดตนเองวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  โดยอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประเภท ค ๒  
หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ มสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร
กายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทํา
วิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและ
บริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ลักษณะท่ี ๑ เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะท่ี ๒  เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตร ี
 นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกยังคงดําเนินการประกวดสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติงานท่ีดีอยาง
ตอเนื่อง  โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๒  สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับรางวัลมุงสูความเปน Good Practice โดยใชระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน ๒ แหง คือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุราษฎรธานี  และในปพ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติงานท่ีดี(Good 
Practice) มีจํานวน  ๓  แหง  คือ   

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ไดรับ ๒ โลรางวัล  ในประเด็น ระบบและกลไกการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  และ ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร   



 ๒๒

 ๒. สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในประเด็นระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นการวิจัยและผลงานวิชาการ 

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

และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวโรกาสครบรอบ ๑๒๐ ป แหงวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลา- 
ธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งมีการถวายพระราชสมัญญาเพ่ิมเติม คือ “พระบิดาแหงการอุดมศึกษา
ไทย” สถาบันพระบรมราชชนกจึงไดจัดการสัมมนาวิชาการ QA & KM to The ASEAN Society  ระหวางวันท่ี ๒๗ 
– ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ และมีการสรรหาสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวิธีการปฏบัิติงานท่ีด ี โดยสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมนําเสนอวิธีการปฏิบัติงานท่ีด(ีGood Practice) รวมท้ังสิ้น ๒๔ สถาบัน ๕๑  
เรื่อง  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับรางวัล  ดังนี้ 

รางวัลวิธีการปฏิบัติงานท่ีด ี
๑.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรีธรรมราช 

            การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต : ประเด็นการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา 
๒. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   การบริหารการเงินและงบประมาณ 
๓. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
๔. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

   การบริการวิชาการ  
รางวัลมุงสูความเปน Good Practice 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบุร ี

   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับรางวัลนําเสนอโปสเตอร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุราษฎรธาน ี

   การประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 ๒๓

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 
   การประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ียะลา 
   ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   e-learning 
 นอกจากนี้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๓ 
แหง  และ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๓๔ แหง  ผลการประเมินไดรับการรับรองอยางไมมีเงื่อนไข  สําหรับการ
ดําเนินงานข้ันตอไปนั้น คือ การเตรียมความพรอมใหแกวิทยาลัยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. 
๒๕๕๘  
 สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๖  สถาบันพระบรมราชชนกยังคงจัดใหมีการประกวดวิธีปฏิบัติงานท่ีดี โดยจัด
สัมมนาวิชาการ “QA & ASEAN Community”  ระหวางวันท่ี  ๒๖ – ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ซึ่งมี
สถาบันอุดมศึกษาใหความสนใจสงผลงานเขาประกวดรวมท้ังสิ้น  ๕๑  ประเด็น  แบงเปน ผลงานของ
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน  ๑๕  ประเด็น  และผลงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน  ๓๖  ประเด็น   
 
 
 
 
 
 



บทที ่๒ 
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 ในระยะแรกการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให
บรรลุวัตถุประสงคในหลักการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนกคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ 
และเกณฑคุณภาพ   จึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการตัดสินมาเปนลําดับ  โดยอิงตามตัวบงชี้และ
เกณฑคุณภาพท่ีกําหนดโดยสถาบันพระบรมราชชนก  สภาการพยาบาล  และสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา   และมีรูปแบบการประเมินเปนการประเมินตามสภาพจริง  พรอมท้ังมีการตรวจสอบรองรอย  
หลักฐาน  ตามระบบการจัดเก็บฐานขอมูลของวิทยาลัยท่ีไดรับการประเมิน เพ่ือเปนการสนับสนุนใหวิทยาลัยได
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ลักษณะการประเมิน
คุณภาพเปนแบบกัลยาณมิตร เท่ียงตรง โปรงใส ตรวจสอบได และเนนการมีสวนรวมของผูรับการประเมิน 
 สถาบันพระบรมราชชนกดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยยึดแนวทางตามความมุงหมายหลักการ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ในมาตรา ๔๘ ระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพ ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในมาตรา ๔๙ วรรคสองระบุวา ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอย ๑ 
ครั้งทุกหาป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
 การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระยะแรก แบงออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ 
 ๑.  วิทยาลัยประเมินตนเองเพ่ือสะทอนจุดแข็ง จุดออนของการจัดการศึกษา 
 ๒. เครือขายวิทยาลัยภาค ประเมินวิทยาลัยแตละแหงในภาค เพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย
และผลักดันชวยเหลือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครือขายใหมีการพัฒนาไปพรอมๆ
กัน 
 ๓. สถาบันพระบรมราชชนก ประเมินวิทยาลัยทุกแหง เพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองของวิทยาลัย โดย
ประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของวิทยาลัยและสะทอนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยของ
สถาบันพระบรมราชชนก โดยประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 



๒๕ 
 
 
 ในขณะนี้สถาบันพระบรมราชชนกอยูในชวงปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัยตางๆจํานวน  ๓๘  
แหง  จะปรับเปลี่ยนสถานะเปนคณะวิชา  การประเมินคุณภาพภายในจึงตองปรับเปลี่ยนไปดวย  สถาบันพระบรม-
ราชชนกสวนกลางท่ีเปรียบเสมือนสํานักงานอธิการบดี  มีหนาท่ีควบคุม ติดตาม กํากับ ประเมินและพัฒนาซ่ึงวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใชแนวปฏิบัติตามกฏกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

๑)ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือใชกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

๔)ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบ
ตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี ้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (๒) คณาจารยและระบบการพัฒนา
คณาจารย (๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (๕) อุปกรณการศึกษา  
(๖) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ 
นักศึกษา (๘) องคประกอบอื่นตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรท้ังนี ้ ใหแตละคณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
วิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้นสถาบันพระบรมราชชนกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหนาท่ี ดังนี ้
 ๑.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ต้ังแตระดับภาควิชาหรือกลุมวิชา คณะวิชา และ
สถาบันโดยรวม) 
 ๒.ดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบัน
และหนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาขึ้น 
 ๓.จัดทํารายงานประจําปซึ่งเปนผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. ใหขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน และเตรียมความพรอมอื่นๆ เพ่ือการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๕. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ สมศ. และหนวยงานตนสังกัด 



๒๖ 
 
 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี ้

๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ี
สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
      ๒)  เพ่ือใหวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเปาหมาย  (targets) และเปาประสงค (goals) ท่ีต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

 ๓) เพ่ือใหวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
             ๔) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหมั่นใจวาวิทยาลัยสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
             ๕) เพ่ือใหสถาบันพระบรมราชชนกและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพ 

การจัดทําตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งนี ้ จึงมี
วัตถุประสงค  ดังนี ้
 ๑) เพ่ือพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข 
 ๓) เพ่ือทดลองใชและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของคณะวิชา และสํานักงานสวนกลาง
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 
กระบวนการจัดทําตัวบงช้ี และเกณฑการตัดสิน 

กระบวนการในการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน
พระบรมราชชนก มีดังนี ้

๑) ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี การจัดทําตัวบงชี้คุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

๒) ศึกษา เอกสารการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล  แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
สามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  เกณฑคุณภาพ



๒๗ 
 
การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ คูมือการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตลอดจนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ 

๓) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขทุกแหง  และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

๔) วิเคราะห สังเคราะห เอกสารตางๆท้ังหมด  เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําราง ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตางๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก 

๕) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางตัวบงชี ้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย
ตางๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก  ประกอบดวยผูแทนจากวิทยาลัยตางๆ 
          ๖) ประชุมกลุม(Brainstorming)จัดทํารางตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยตางๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน  ๒  ครั้ง 

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

๙) เสนอตัวบงชี ้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก  ใหวิทยาลัย
ทุกแหงนําไปใช 
 
ตัวบงช้ีและเกณฑการตัดสิน สําหรับการประกนัคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป ๒๕๕๑ 
กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน ๔ กลุม คือ 
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี จัดฝกอ
บรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบัน
สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมใหประชาชน
ไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 



๒๘ 
 
 กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตร ี  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ
มสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ังสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ลักษณะท่ี ๑ เปน
สถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี ๒  เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตร ี
  กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการทําวิทยา
นิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิดของ
ประเทศสถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี 
และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ในการประเมินครั้งนี้มีการกําหนดคาน้ําหนักของมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ  และสถาบันพระบรมราช-
ชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ค  ๒  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเนนการผลิต
ระดับปริญญาตรี   โดยสอดคลองกับพันธกิจหลักท่ีกําหนดไว  รวมท้ังหนวยงานตนสังกัด(กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่ง
เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน   
 นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกไดดําเนินการวิเคราะหและรวบรวมตัวบงชี้ท่ีมีกระบวนการคุณภาพเปนไปใน
แนวทางเดียวกันเขาเปนกลุมภารกิจ  เพ่ือลดภาระการเขียนรายงานการประเมินตนเองท่ีซ้ําซอน  และยังชวยใหบุคลากร
ของวิทยาลัยมีความรูความเขาใจของจุดมุงหมายในแตละตัวบงชี้  และสามารถกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีบูรณาการกัน
เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตองการ  ชวยใหคณาจารยของทุกวิทยาลัยไมตองทํางานซ้ําซอนกันและทุกคนทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการ  ท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามรายตัวบงชี้อยางครบถวน  อีกท้ังตัวบงชี้คุณภาพท่ีจัดทํา
ขึ้นใหมนี้  รายงานการประเมินตนเองท่ีจัดทําขึ้น  สามารถนําไปจัดสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดโดยไมตองจัดทําใหมอีกครั้ง 
 
 
 
 



๒๙ 
 
สรุปตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
 

รายการ วพบ. วสส. 
องคประกอบท่ี ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑) ü ü 
๑.๑.๑ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดต้ังสถาบัน (สมศ ๑๖) 

ü ü 

๑.๑.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ ๑๗) 

ü ü 

องคประกอบท่ี ๒    การผลิตบัณฑิต   
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ ๒.๑) ü ü 
๒.๑.๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช) ü - 
๒.๒ อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒) ü ü 
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ(สกอ ๒.๔) ü ü 
๒.๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ ๒.๕) ü ü 
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖) ü ü 
๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช) ü ü 
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ ๒.๗) 

ü ü 

๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตร/ีผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป (สมศ ๑) 

ü ü 

๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ(สมศ ๒) 

ü ü 

๒.๗.๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร(สมศ ๓ เฉพาะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตนวชิระ) 

ü ü 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
(สกอ ๒.๘) 

ü ü 

 
 



๓๐ 
 

รายการ วพบ. วสส. 
องคประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร(สกอ ๓.๑) ü ü 
๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒) ü ü 
องคประกอบท่ี ๔  การวิจัย   
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ ๔.๑) ü ü 
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ ๔.๒) ü ü 
๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๕) ü ü 
๔.๒.๒ งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ ๖) ü ü 
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗) ü ü 
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(สกอ ๔.๓) 

ü ü 

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

ü ü 

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

ü ü 

๕.๒.๒ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายในสถาบัน
(สมศ๑๘.๑) 

ü ü 

๕.๒.๓ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน
(สมศ๑๘.๒) 

ü ü 

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



๓๑ 
 

รายการ วพบ. วสส. 
๗.๑.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน  (สมศ ๑๓) ü ü 
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ ๗.๒) ü ü 
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ(สกอ ๗.๓) ü ü 
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔) ü ü 
องคประกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ   
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑) ü ü 
องคประกอบท่ี ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑) ü ü 
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ ๑๕) ü ü 

รวมตัวบงช้ี ๓๘+๒ ๓๘+๑ 
 
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน   จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ซึ่งสามารถแยกไดเปน ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) 
การดําเนินงานและเก็บขอมูล  (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 P =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเป
นขอมูลในการวางแผนดวย  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน 
จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกันกอนเริ่มปการศึกษา เพราะตอง
เก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน 
 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา คือเดือนท่ี ๑ – เดือนท่ี ๑๒ 
ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 
 C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ระหวาง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณป
ถัดไป  หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได การกําหนดตัวบงชี้ 
 
 



๓๒ 
 
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี้  จําแนกเปน ๒ ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิง
ปริมาณ  ดังนี้ 

๑) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มี
คะแนนต้ังแต ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได ๑ คะแนน ใหถือวาได ๐ คะแนน 

๒) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมนิเปนคะแนนระหวาง ๑ ถึง 
๕ โดยเป นค าต อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือ
คาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิด
เปนคะแนน ๕ ไว ตัวอยาง  เชน 

ตัวอยางท่ี ๑ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เปนคะแนน ๕ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ ๗๕.๕๑   
คะแนนท่ีได  =  ๗๕.๕๑ x ๕            =   ๓.๗๘ 

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

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

                                       ๒๐๐,๐๐๐ 
ตัวอยางท่ี ๔ กําหนดรอยละ ๙๐  เปนคะแนน ๕  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ ๙๒.๐๘ 

                             คะแนนท่ีได  =  ๙๒.๐๘ x ๕    =   ๕ 
                                                  ๑๐๐     
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 
๑) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน ๕ จะไดคะแนน ๕ 
๒) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน  ๕  คํานวณ คะแนนท่ีได ดังนี้ 
 คะแนนท่ีได   =     คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีไดจากการดําเนินการ          x  ๕  
                                   คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ ของตัวบงชี้นั้น ๆ 
ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยการปดทศนิยมตําแหนงท่ี ๓  
ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข ๕ ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 



๓๓ 
 
                                                  ๗๒.๓๖๔  เปน    ๗๒.๓๖ 
                                                   ๓.๙๗๕  เปน  ๓.๙๘ 
  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือ
ดําเนินการไมครบท่ีจะได  ๑  คะแนน ใหได  ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน  ดังนี ้
           คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐         หมายถึง      การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
                                คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐        หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
                                คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐       หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
                                คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐       หมายถึง การดําเนินงานระดับด ี
                                คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐        หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
วิธีการรายงานตอสถาบันพระบรมราชชนก 
 คณะวิชาหรอืวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก ตองดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ระดับวิทยาลัย ถือเปนเสมือน Progress Report โดยการรายงานสภาพจริงของ
สถาบันการศึกษา ครอบคลุมชวงเวลาระหวางเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคมของปถัดไป ถือเปนหนึ่งปการศึกษา และให
สงสถาบันพระบรมราชชนกภายในเดือนมิถุนายนของทุกป 
 รายงานประจําป  หมายถึง  รายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานในรายปของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปน
รายงานการประเมินตนเองท่ีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 วัตถุประสงคการจัดทํารายงานประจําป ม ี๓ ประการ คือ 
 ๑)  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามมาตร ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ท่ีวาใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก” 
 ๒)  เปนหนาท่ีอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทํารายงานประจําป เพ่ือแสดงถึงสัมฤทธิผลในการ
ดําเนินงานและเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 ๓)  เพ่ือใชเปนขอมูลของหนวยงานสําหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน และหนวยงานภายนอก 
 องคประกอบของรายงานประจําป ประกอบดวย ๔ สวน คือ สวนท่ี ๑ สภาพปจจุบันของสถาบัน สวนท่ี ๒ ผล
การประเมินการดําเนินงานของสถาบัน สวนท่ี ๓ ขอเสนอแนะหรือแผนพัฒนาสถาบัน และ สวนท่ี ๔ ภาคผนวก 
 



๓๔ 
 
 รายงานประจําป มีความยาวไมเกิน ๓๐ หนา โดยไมรวมภาคผนวก ดังนี ้
 ๑.  สวนนํา 
 ประกอบดวย ปกนอก ปกใน บทสรุปสําหรับผูบริหาร (ความยาว ๓ - ๕ หนา) ตลอดจนสารบัญเรื่อง สารบัญ
ตาราง/สารบัญภาพ (ถาม)ี 
 ๒.  สวนสาระ 
  ๒.๑  บทนํา (ใหเขียนในลักษณะ Profile ไมเกิน ๒ หนา) 
   ๒.๑.๑  ความเปนมาและเอกลักษณของสถาบัน 
   ๒.๑.๒  ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนการดําเนินงาน 
   ๒.๑.๓  สภาพทางกายภาพในสถาบัน 
   ๒.๑.๔  โครงสรางองคการและการบริหาร 
   ๒.๑.๕  หลักสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน 
   ๒.๑.๖  จํานวนนักศึกษา และบุคลากร 
   ๒.๑.๗  งบประมาณ (แยกเปนเงินงบประมาณแผนดิน และนอกงบประมาณ) 
   ๒.๑.๘  อื่นๆ  
 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ กอนการตรวจเยี่ยมวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมินทํากําหนดการประเมิน 
(๗ วัน หลังการประสานงาน) 

ศึกษาขอมูล (๗ - ๑๕ วัน) 
- รายงานประจําป 
- ขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
- เอกสารหลักฐาน ขอมูลอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

ศึกษา 
วิเคราะหขอมูล 

กําหนดขอบเขตการประเมิน 



๓๕ 
 
 

คณะผูประเมินภายในท่ีไดรับการมอบหมายใหเปนผูประเมินวิทยาลัยแตละแหงทําการศึกษารวบรวมขอมูล
จากรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจําปของวิทยาลัยและเอกสารรายงานอื่นๆ  ซึ่งวิทยาลัยจัดสงมาให
ลวงหนา ดังนี ้
 ๑) คณะผูประเมินภายในทําการศึกษาวิเคราะหรายงานประจําปของวิทยาลัยขอมูลตามมาตรฐานและ 
ตัวบงชี้ของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก และเอกสารขอมูลอื่น  ๆ
 ๒)  คณะผูประเมินประชุมปรึกษาหารือ กําหนดประเด็นและรายการขอมูลท่ีจะตองตรวจสอบระหวางการ
ตรวจเย่ียมวาจะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง จากแหลงใด ดวยวิธีการอยางไร ท้ังนี้เพ่ือใหมีหลักฐานครบถวน 
เพียงพอในการสรุปผลการประเมินอยางถูกตองชัดเจน 
 ๓)  หลังจากนั้น  คณะผูประเมินภายในรวมกันวางแผนการตรวจเย่ียมและแผนการประเมิน กําหนด 
ตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระงานใหผูประเมินภายในในแตละคนใหชัดเจน โดยขอใหวิทยาลัยชวยเตรียม
สถานท่ีในวิทยาลัยท่ีคณะผูประเมินภายในจะสามารถทํางานและมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอยางเปนอิสระและ
ไมรบกวนผูอื่นในระหวางการตรวจเย่ียม รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท้ังในสวนท่ีไดแจงไวลวงหนา และสวนท่ีอาจ
ขอเพ่ิมเติม ตลอดจนนัดหมายผูเก่ียวของ เชน ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ผูแทนชุมชน ผูเก่ียวของ  เปน
ตน เพ่ือใหคณะผูประเมินภายในเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณตามกําหนดการในตารางการ
ปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๒ 
ระหวางการตรวจเยี่ยมวิทยาลัย 

ผูประเมินตรวจเยี่ยม 
วิทยาลัย (๒ วัน) 

ดําเนินการ 
- สังเกต 
- สัมภาษณ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
  หลักฐานขอมูล 

วิเคราะห  
สรุปผลการประเมิน 

นําเสนอขอสังเกตตอผูบริหาร 

ประชุมช้ีแจงแก 
บุคลากรของวิทยาลัย 



๓๖ 
 
 
  

๑.  คณะผูประเมินภายในเดินทางไปยังวิทยาลัยตามกําหนดวัน  เวลา ท่ีไดนัดหมายกับวิทยาลัยไว ซึ่ง
กําหนดเวลาการตรวจเย่ียมวิทยาลัยหนึ่ง กําหนด ๒ วัน 
 ๒.  เมื่อเดินทางไปถึงวิทยาลัยในวันแรก ใหมีการประชุมชีแ้จงแกคณะผูบริหารและบุคลากรของสถาบัน 
เพ่ือใหรับทราบกระบวนการและวัตถุประสงคในการประเมิน/ตรวจเย่ียม ซึ่งมุงเนนการรวมมือกันในการพัฒนา
ปรับปรุงสถาบัน และสรางความคุนเคยระหวางคณะผูประเมินกับผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือแจงให
ทราบเก่ียวกับแผนและตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายใน และการปฏิบัติตนของวิทยาลัยระหวางการ
ตรวจเย่ียม การพูดคุยในการประชุมอาจเปนลักษณะท่ีไมเปนทางการ (Informal) และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซักถามเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันและรวมมือซึ่งกันและกัน 
 ๓.  ระหวางการตรวจเย่ียม คณะผูประเมินภายในจะทําการประเมินคุณภาพวิทยาลัยตามขอบขายและ
ประเด็นท่ีไดกําหนดไว 
 การตรวจเย่ียมวิทยาลัยเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเอกสารตางๆตามท่ีวิทยาลัยสงให
สถาบันพระบรมราชชนก   รวมท้ังหลักฐานอื่นๆ ท่ีสะทอนสภาพความเปนจริงอื่นๆของวิทยาลัย การรวบรวมขอมูล
หลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในอาจใชวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังการสุมตัวอยาง การสังเกตการเรียน
การสอน การสัมภาษณพูดคุยกับผูท่ีเก่ียวของ เชน กรรมการวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิตนักศึกษา 
ศิษยเกา ผูแทนชุมชน ผูแทนแหลงฝก เปนตน 
 ๔.  เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว คณะผูประเมินภายในจะนําขอคนพบหรือขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาอภิปราย
รวมกัน เพ่ือวิเคราะหสรุปผลการตรวจเย่ียมและขอเสนอแนะ 
 ๕.  นําเสนอขอสังเกตตอผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยดวยวาจา  เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตางๆ   และใหโอกาสวิทยาลัยชี้แจงในกรณีท่ีวิทยาลัยเห็นวาขอสังเกต
ยังไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือไมครอบคลุมบางประเด็น 
 
การนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยยึดตามตัวปอน กระบวนการ และผลลัพธ ทําใหวิทยาลัยท่ีไดรับ
การประเมิน ทราบถึงจุดออน จุดแข็ง ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของวิทยาลัยนั้น  ๆ  วิทยาลัยจะไดนํา 
ผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนท่ีกําหนดไว และปรับปรุงแกไข
จุดออน พัฒนาจุดแข็ง ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในองคกรไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาองคกรใหดีย่ิงขึ้น    อันจะนําไปสูกระบวนการพิจารณาแตงต้ังผูท่ีเหมาะสมในการดํารง



๓๗ 
 
ตําแหนงสูงขึ้น    การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพ
ตามภารกิจของสถาบัน 
 
 ผลการประเมินมีประโยชนตอกลุมเปาหมายตอไปนี้คือ 
 ๑.  ผูบังคับบัญชา หรือผูบริหาร 
 ๒.  อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกฝาย 
 ๓.  องคกร หรือสถาบันในการบริหารจัดการ 
 ๔.  ผูใชบัณฑิต 
 การนําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพ เมื่อดําเนินการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการในแตละองคประกอบ และดัชนีคุณภาพแลวก็ถึงขั้นตอนท่ีจะนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน และท่ีสําคัญควรนําไปพิจารณาในเรื่องตอไปนี ้

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



บทท่ี  ๓ 
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 

คําชี้แจงอ่ืนๆในการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตัวบงช้ี
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทาและหนวยงานที่มี
การเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงช้ีที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และระบบการบริหาร 
และปรับขอความในตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานที่รับการประเมิน เชน ตัวบงช้ี
ที่ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําหลักสูตรและผู 
บริหารหลักสูตร เปนตน 

๓) การประเมินทุกตัวบงช้ีเปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงช้ีที่ ๑.๑  ตัวบงช้ีที่ ๔.๓ 
และ ตัวบงช้ีที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนน้ันจะตองระบุใหชัดเจนและต
องประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเน่ือง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับ
ตัวบงช้ีของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด 

๔) อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป
การศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัยประจํา  หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป
การศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
     ๙-๑๒ เดือน    คิดเปน ๑ คน 

       ๖ เดือนข้ึนไปแตไมถึง ๙ เดือน  คิดเปน ๐.๕ คน 
     นอยกวา ๖ เดือน   ไมสามารถนํามานับได 

 
นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงชี้ 
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผู เรียนสําคัญที่สุด เปนกระบวนการจัด
การศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู  และพัฒนาความรู ไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติใน
สภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
ใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ 
 
 
 



๓๙ 

 

นอกจากน้ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะทอนจาก
การที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเน้ือหาของ
วิชาน้ันๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุ งพัฒนาความรู  
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน 

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

การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน(organization-
wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการ
ดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ  มีความเช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียว
อยางสมบูรณ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม(Proceedings)โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก   หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอย
รอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย  ศาสตราจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศ
อยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจากตางประเทศ 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา 
หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
การใหอํานาจในการตัดสินใจ   หมายถึง   การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู



๔๐ 

 

ใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา ค นคว าหรือทดลอง วิเคราะหและตีความข อมูล
ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติรวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรน้ันๆ หรือวารสาร วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมกับกลุมวิชาทางศิลปะ 
ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป (Literature) และตามการแบงกลุม ISCED (International Standard Classification Eduction) 
ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
โบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยเปนผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการ
ทดลอง เพื่อใหเกิดผลงานในมิติใหม หรือเปนการพัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือ
ความสามารถในการบุกเบิกศาสตรทางศิลปะงานสรางสรรคยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตาม
สาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณคาและคุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  หรือ  ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตอง
เปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 
งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย  โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติ
อยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของและมี
ช่ือเสียงในระดับประเทศ 
งานสรางสรรคท่ีเผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆอาทิผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่
เกี่ยวของและมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ 
แหลงเผยแพรท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเปน
การนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยประกอบดวยหลักเกณธในการพิจารณา
คุณภาพ ดังตอไปน้ี 
 
 



๔๑ 

 

๑. ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา 
๒. หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
๓. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเปน

โครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ 
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี

องคประกอบของคณะกรรมการที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ 

๕. ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดย
ผลงานที่จัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดําเนินการ
อยางเปนระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพื้นบาน ดนตรี ดุริยางคศิลป และ
นาฏศิลปนอกสถานที่ (Street Performance) เปนตน 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนํามาใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจน
ถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือไดการรับรองการใชประโยชน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังน้ี  
      ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง
ตางๆทีท่ําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
     ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปนตน 
      ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือ
องคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิด



๔๒ 

 

ประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 
ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการกลั่นกรอง
และไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือ
เทียบเทา 
 ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Books) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่สะทอนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และ
สะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอานทั่วไป โดย
ไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี
จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สราง
เสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง 
จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยต้ังอยู
บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา คนควาใหเปนไป 
อยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

๑) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
๒) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการ

วิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 
๓) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
๔) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
๕) นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
๖) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
๗) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 
๙) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 
 



๔๓ 

 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ๒) ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอย
างไมเปนธรรม ๕) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน ๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต อนักศึกษา และต อง
ครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณตอตนเอง ๒) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณตอ
การปฏิบัติงาน  ๔) จรรยาบรรณตอหนวยงาน ๕) จรรยาบรรณตอผู บังคับบัญชา  ๖) จรรยาบรรณตอผู ใตบังคับ
บัญชา ๗) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน ๘) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผู รับบริการ ๙) จรรยาบรรณตอประชาชน 
และ๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา 
ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจยัหรือนักวิจัย 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 

ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หนวยกิตตอปการศึกษา 
(๑๘ หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

         - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :  
ลงทะเบียน  ๒๔  หนวยกิต ตอปการศึกษา (๑๒ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หนวยกิตตอปการศึกษา 
(๑๕ หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

       -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หนวยกิตตอปการศึกษา(๑๐  
หนวยกิตตอภาคการศึกษา)   
ข้ันตอนการคํานวณคา  FTES มีดังน้ี 

๑) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือ  ผลรวมของผลคูณ 
ระหว างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแต ละรายวิชาที่เป ดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ 
ดังน้ี 

SCH =   ∑ nici 
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

      Ci =     จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
๒) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 



๔๔ 

 

 FTES =                         SCH 
                            จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน  ๆ
 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมีการ
คํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 
นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิไดนับวาการ
สอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารยเปน 
การพิเศษ 
แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง   วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศ
ตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุมคนตางๆที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผู มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นักศึกษา  ผู ปกครอง 
สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงานคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบัน
ในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงิน
สนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ ต างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ งช้ี
ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ 
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผนที่ถายทอด
แผนกลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่
จะตองดําเนินการในปน้ัน ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
คาเป าหมายของตัวบงช้ีเหลาน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู รับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตอง
การ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ
โดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 



๔๕ 

 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทาํการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะหเพื่อ
จัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และนําสงไปยังผู ที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การ
บริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแต ละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนอง 
วัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มี
ช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับในศาสตร น้ัน ๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมี
ช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่ใช
ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แต
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก  เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ดังน้ี 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหน
วยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ  เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประ
ชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร  และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใช
ทรัพยากรทั้งดานตนทุน  แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
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๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเมื่อมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู ทุกข้ันตอน
ในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน)  และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี

การแบ งแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ 

๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดส
วนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุ มบุคคลที่ไดรับประโยชน
และเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดย
ฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อใหไดรับการรับรองจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซึ่ง
มีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบงชีพ้ื้นฐาน หมายถึง ตัวบงช้ีที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบงช้ี และเกณฑการ
ประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษา ตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธหรือผลกระทบไดดี และมีความ
เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนตัวบงช้ีที่พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบดวย ๑๕ ตัว
บงช้ี ทั้งตัวบงช้ีที ่๑ ถึง ๑๑ เปนตัวบงช้ีตามพันธิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
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ตัวบงชี้อัตลักษณ  หมายถึง ตัวบงช้ีที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ัง
สถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดย
ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงช้ีอัตลักษณประกอบดวย ตัวบงช้ีที่ ๑๖ และ ๑๗  
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผู
กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันช้ีแนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูช้ีนําสังคมและแกปญหาสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาในการช้ีนําเรื่องตางๆ  เชน การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ 
การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย  สุขภาพ   คานิยมและ จิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย   
สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย  การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ (เลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง) ตัวบงช้ี
มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงช้ีที ่๑๘  
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร บทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เทาน้ัน สวนบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับ
สมบูรณ  (Full Paper) เทาน้ัน  

ทั้งน้ีใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง ๑ ผลงาน ทั้งน้ีจะ
นับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปน
ทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทาน้ัน 
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและเกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ใน
กรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว 
ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา (นับรวมของผูลา
ศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการ
ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 
๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีที่ไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ  
ตัวบงชี้ดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และสถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งไดตามคุณลักษณะที่เปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใช
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ภาษาไดดี ถูกตอง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความใฝรู
และสามารถแปลความคิดเปนการกระทําไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิ
ปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดี
ของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ 
ตัวบงชี้ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มี
การบริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย 
สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ เปนนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญา มีคุณธรรมและความ
เช่ียวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรหมแดนของความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานไดจริง ทั้งการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิง
สาธารณะ การใชประโยชนเชิงนโยบาย และการใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 ถาสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง และสรางการยอมรับใน
แวดวงวิชาการ ดังน้ันจึงควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชประโยชนไดตามความตองการของ
ผูใชจริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เกี่ยวกับการใชความรูในการพัฒนา เปนการเรียนรูที่สั่งสมและ
ถายทอดไปสูผูอื่นได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมี
ผลเปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และถายทอดองคความรูน้ันๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคมแหงการเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจน
การเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
ตัวบงชี้ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการที่ครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรของสถาบันหรือ
ใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษา 
วิจัยคนควา เพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ือง 
บริการศิษยเกาและประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการน้ีสามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลา
ดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปนสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนที่พึ่งของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิง
พาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม การ
ใหบริการทางวิชาการโดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความมั่นคง  ความเขมแข็ง และการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการ
ตอบสนอง  ช้ีนํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
ตัวบงชี้ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเปนหนวยสงเสริมวัฒนธรรม



๔๙ 

 

โดยเฉพาะในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยตรง
หรือโดยออม เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความ
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการ
ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนา
ได สถาบันมีการกํากับดูแลและสงเสริมการดําเนินงานดานน้ีอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนยุทศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
ตัวบงชี้ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและการ
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับดูแลนโยบาย การดําเนินงานตามแผน การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัดใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน 
รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่
กําหนด มีการเผยแพรผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสู
ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลัก
คุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการ
ตรวจสอบได และหลักความคุมคา 
การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพดวย
การเปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถในการคนควาวิจัยสราง
ความรูใหมทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษา
มหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยตองมีความเปนเลิศที่ใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน 
เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอยางตอเน่ืองซึ่งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ 
ดังน้ันการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปนการประกันคุณภาพเพื่อความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพ
เพื่อผูเรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสราง
ประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอื่นอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูที่เปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับ
การมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกข้ันตอน มีกลไกรับ
ฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มีสวนรวมมาใชในการ
กํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละหนวยงานดวย 

ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการ
กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัดใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมินภายในและกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
ใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจากตนสังกัด ทั้งน้ี การประกันคุณภาพภายใน



๕๐ 

 

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผู
กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูช้ีนําสังคมและแกปญหาสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาในการช้ีนําเรื่องตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการรัก
ชาติ การบํารุงศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย   สุขภาพ   คานิยมและจิตสาธารณะ   ความคิดสรางสรรค  
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การอุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย  การแกปญหา
ความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

องคประกอบท่ี ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต ละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ที่
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถาม)ี ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปฉบับที ่๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกกลุมในสถาบันและมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย เจาหนาที่ 
นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

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

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. หลักการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑     กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือ
จุดเน น มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว  จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆของชาติ  รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ 
เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
เกณฑมาตรฐาน   
 ๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป นแผนที่เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)   
 ๒. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ  ๔  พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และค าเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 ๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ ๔ พันธกิจ 
 ๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ ๒  ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
 ๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และรายงานผลตอ 
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 การประเมินตามเกณฑฯ ขอน้ี ตองสอดคลองกับเกณฑการประเมินตัวบงชี้ท่ี ๙.๑ ในเกณฑมาตรฐาน
ขอ ๕  ตองสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธท่ีไมบรรลุเปาหมายจึงจะได
คะแนน 
 ๘. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 



๕๓ 

 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓  ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๘ ขอ 

 
หมายเหตุ 
 ๑. แผนปฏิบัติการควรจัดกลุมโครงการเขาตามรายพันธกิจ  และมีการระบุวัตถุประสงคของแผนในแตละ
รายพันธกิจ 
 ๒. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑.๑  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบาย   
  อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกจ และ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ  

๓. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็น

เกี่ยวกับอัตลักษณ 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประดนที่เกี่ยวกับอัตลักษณ 
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
หมายเหตุ 

๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ 

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
 



๕๕ 

 

การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
คําอธิบายอัตลักษณ 
 สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกไดกําหนดอัตลักษณบัณฑิตไว คือ “บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปน
มนุษย” หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการ
และผูเกี่ยวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการที่เปนจริง  โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรับบริการเปนหลัก  ประกอบดวย จิตบริการ (S = Servicemind) การคิดเชิงวิเคราะห (A = Analytical 
Thinking) และการมีสวนรวมของผูรับบริการ (P = Participation) ทั้ง ๓ องคประกอบน้ีจะแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะบูรณาการจะแยกเปนสวนๆ ไมได กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตองมีความตอเน่ืองเช่ือมโยง 
ภายใตบริบทการจัดการเรียนการสอนและสาระรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีสมรรถนะ ดังน้ี 
  

จิตบริการ (Service  Mind) 
 การใหบริการที่เปนมิตร มีความรักความเมตตา ใสใจในความทุกขที่เปนปญหาของผูรับบริการและผูที่
เกี่ยวของ พรอมที่จะใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน วางใจเปนกลางในการใหบริการ โดย
คํานึงถึงความเปนเหตุ เปนผลบนพื้นฐานของความเขาใจคนอื่นตามความเปนจริง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 ๑) ใหบริการดวยความเต็มใจโดยเขาใจผูอื่นตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลน้ัน ๆ ยอมรับในความคิด 
พฤติกรรม และความเปนตัวตนของผูรับบริการ ไมเอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 
 ๒) ใหบริการ หรือกระทํากิจกรรมตาง ๆ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน และเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
ตน 
 ๓) ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการ ที่สอดคลองกับบริบทและสภาพจริงของ
ผูรับบริการ ดวยความใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ 
การคิดเชิงวิเคราะห  (Analytical  Thinking) 

การคิดที่อยูบนฐานของการมีขอมูลที่หลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงเพื่อเปนการวิเคราะหปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ อยางมีวิจารณญาณ โดยเช่ือมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการที่
สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

๑) มองความจริงตามความเปนจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณตามความจริงอยางเปน
ระบบ 

๒) รวบรวมขอมูลที่เปนจริงอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดอยางตอเน่ือง 



๕๖ 

 

๓) วิเคราะหปญหาและความตองการบนฐานขอมูลจริงของผูรับบริการ/ประชาชน 
๔) เช่ือมโยงความรูวิชาการเขาสูการแกปญหาและความตองการที่แทจริงของผูรับบริการโดยสอดคลองกับ

บริบท 
๕) สามารถวางแผนใหบริการสุขภาพไดอยางสอดคลองกับบริบทชีวิตจริง 
๖) พัฒนาตนเองโดยไมยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรูวิชาการ หรือประสบการณของตนเองเพียงอยาง

เดียว 
 
การใหผูปวยมีสวนรวม  (Patient Participation) 
 เปนการใหบริการสุขภาพที่คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล ซึ่งเกิดจากความเขาใจ สภาพการดํารงชีวิต 
บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ทั้งน้ีผูใหบริการสามารถ 
กลั่นกรอง คัดเลือกความรูที่เหมาะสมและเสนอเปนทางเลือก เพื่อใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิต
จริง โดยใหผูรับบริการมีสวนรวมรับรู ตัดสินใจและแกปญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน 
และสงเสริมใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
 ๑) ผูใหบริการตองใหบริการที่ตรงกับปญหาและความตองการของผูรับบริการ 
 ๒) ใหผูรับบริการมีสวนรวมในการใหขอมูล รวมรับรู รวมคิด และรวมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
 ๓) ผูใหบริการทําหนาที่เปนผูสนับสนุน กระตุน เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาแกผูรับบริการ 
แตมิใชเปนผูกําหนดวิธีการแกปญหาของประชาชน 
 ๔) กระตุน สงเสริมใหผูรับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแกปญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพได   

ทั้งน้ีวิทยาลัยสามารถกําหนดอัตลักษณเพิ่มเติมจากที่สบช.กําหนดได โดยเมื่อเพิ่มเติมอัตลักษณแลว และ
ตองพัฒนาแบบวัดอัตลักษณใหครอบคลุมสิ่งที่เพิ่มเติมดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
วิธีการคํานวณ 
         ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
            จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ  อยางนอยรอยละ  ๒๐  ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาดังตอไปน้ี 

๑. ปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  รวมทั้งแผนกลยุทธ  และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจของสถาบัน 
 ๔. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
หมายเหตุ “๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 

๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน 

การดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา 
ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 



๕๘ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ ๑๗) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบาย 

เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหน่ึงของ
สถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ  

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือความ
เช่ียวชาญของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด 
และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

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

หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนด หรือผล
การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่
ไดรับการยอมรับ 

๔. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ  
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน  



๕๙ 

 

หมายเหตุ 
 ๑.เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได ทั้งน้ีตองผาน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 ๒.คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
 ๓.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบัน จะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒.กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะดวย 
 สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สมควรกําหนดใชเอกลักษณของสถาบันที่กําหนดไว 
คือ “สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”   
 สรางคน หมายถึง การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ 

 ระบบบริการสุขภาพชุมชน(Community Health System)  หมายถึง  ระบบความสัมพันธทั้งปวงที่
เกี่ยวของกบัสุขภาพ  โดยมีความหมายและขอบเขตที่กวางขวางเกี่ยวของกับเหตุและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบกับ
สุขภาพหลายดาน ทั้งดานบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและระบบบริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

องคประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต  
หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรู ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ันพันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบ   
ดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆที่ใชในการผลิต
บัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต างๆ (ข) คณาจารย และระบบการพัฒนาอาจารย  (ค) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอม
ในการเรียนรู และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) 
องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวงวาดวยระบบ เกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนด 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

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

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

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   (Thai Qualification Framework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. กฎกระทรวง วาดวยระบบ เกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓กระทรวงศึกษาธิการ   
 ๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑๐. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 



๖๑ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ ๒.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน  
พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มี
การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 

๑. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
      ๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม ไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา๒๕๕๕ ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ )  KPI เหลาน้ีจะปรากฏในหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓ 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมิน ๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ 
๘๐ ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ และ ขอ ๓ 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ ๔  กรณีหลักสูตร
ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

๖. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวา รอยละ ๓๐  ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 



๖๒ 

 

(เฉพาะกลุม ค๑ และ ค ๒) 
หมายเหตุ 

๑.การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

๒. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ ๘ ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษา ในปการศึกษา
น้ันๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

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

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๒   ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
๓   ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕  ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ
ครบ ๕ ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑.๑  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ  ตองไดรับการรับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร รวมทั้ง
หลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ของสถาบันการศึกษาที่จะทําการ
ฝกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ   และสภาการพยาบาลยังมีบทบาทและหนาที่ความรับผืดชอบ
ในการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอน และฝกอบรม  เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคหรือผูใชบริการจากผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
เกณฑมาตรฐาน  

๑. อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ไมเกิน ๑ : ๖ (นิยาม นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาใหคิดเฉพาะในรายวิชาที่สอนโดยอาจารยประจําอยางนอย ๓ ใน ๔ ของอาจารยทั้งหมด) 

๒. อัตราสวนอาจารยพยาบาลหรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติตอนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของ 
ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ไมเกิน ๑ : ๘  
 ๓. สัดสวนอาจารยประจําตออาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ ไมเกิน ๓ : ๑ ในแตละรายวิชา ยกเวนในรายวิชาที ่

ระบุไวในหมายเหตุของตัวบงช้ีที่ ๑๖ ของสภาการพยาบาล 
๔. มีแผนการจัดการเรียนการสอนแตละช้ันปตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตร ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการบริหารวิทยาลัย  
๕. อาจารยพยาบาลมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาลกําหนด 
๖. อาจารยพยาบาลมีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา ไมนอยกวา  ๖ หนวยช้ัวโมงแต ไมเกิน ๑๒   

หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห  
๗. ผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา / หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอ      

ปการศึกษาไมเกิน  ๘ หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 
๘. พยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติหรืออาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สภาการ 

พยาบาลกําหนด 
๙. มีแผนการจัดการศึกษาประจําปการศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ภายในเดือนมกราคมกอนเปดปการศึกษา 
๑๐.  แผนการจัดการศึกษาประจําปการศึกษาของรายวิชาปฏิบัติ มี Block Rotation ที่ระบุช่ือแหลงฝก  

จํานวนนักศึกษา ช่ือนักศึกษา และช่ืออาจารยพยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติประจําในแตละหอผูปวยหรือชุมชนใน 
 



๖๔ 

 

ปการศึกษาน้ัน ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปกอนเปด 
ปการศึกษา 

๑๑.  มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยแหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพ 
ทางการพยาบาล รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรบันักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน และมีแผนการจัดการ
ในกรณีที่มีนักศึกษาฝกปฏิบัติหลายสถาบัน 
๑๒.  วิทยาลัยและแหลงฝกปฏิบัติการพยาบาลมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๗ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๘ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๙ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๑๐ ขอ 
มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน 
เกณฑการประเมิน สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก ๒ แนวทางตอไปน้ี 
 ๑) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  ๐ – ๕ หรือ 
 ๒) แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ 
ผานมาเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค ๒ 

๑) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ 
๓๐ ข้ึนไป หรือ 

๒) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๖ ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ 
     ๑.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐ 
     จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

     ๒.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนที่ได   =         รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                      x ๕ 

                              รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 
หรือ 
 ๑. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เทากับ รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน 

     ๒. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา ที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนที่ได  =คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาx๕ 



๖๖ 

 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

หมายเหตุ  
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
น้ัน  ทั้งน้ีอาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา 
ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ในกรณี
ที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 
 ๓. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน 

สําหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติใน
สาขา ไมนอยกวา ๓ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ ๒.๔) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู  และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย 
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากน้ัน 
ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนทีก่ําหนด 
๓. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
๕. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 
หมายเหตุ 
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ ๓ เชน ผลการประเมินหรือผลการสํารวจความ
พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษอื่นๆที่เช่ือมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒   ขอ 
มีการดําเนินการ  
๓ หรือ ๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 



๖๘ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ ๒.๕) 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน 
นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน 
สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปน
ตน 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา ๘  FTES  
ตอเครื่อง 

๒. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใช
งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

๓. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ ๒ – ๕ ทุกขอไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕   
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ ๖ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ

ที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
หมายเหตุ 
      ๑. ในเกณฑมาตรฐานขอ ๑ ใหนับรวม notebook และ mobile service ตางๆของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
      ๒. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน  โดยไมตอง
เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
 



๖๙ 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน  โดยการมีสวนรวมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและ
ตอศักยภาพในการแสวงหาความรู ของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือขายคอมพิวเตอร (internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา   ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง และการใหผู เรียนไดเรียนรู จากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
๔. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
๕. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

กลุมตัวอยางการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ควรใชรอยละ ๘๐ ของผูเรียน หรือคํานวณ
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนท่ียอมรับทางสถิติ   

ผลการประเมินการเรียนการสอนของแตละรายวิชาใหใชคาเฉลี่ยของผูสอนในวิชาน้ันๆหรือมีการ
สอนวิชาน้ีหลายกลุม ใหใชคาเฉลี่ยของทุกกลุมในการประเมินความพึงพอใจ  หากเกินกวา  ๓.๕๑ ถือวาผาน
เกณฑขอน้ีในรายวิชาน้ันๆ 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 



๗๑ 

 

หมายเหตุ 
       ๑. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือใน
หองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 
       ๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่ได
พัฒนาข้ึน  และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
                กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช) 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  การจัดกระบวน 
การเรียนรูตองดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนดังน้ัน
สถาบันจึงควรจัดทํากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาใหมีคุณภาพ  และมีประสิทธิผลที่สอดคลองกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
เกณฑมาตรฐาน 

๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือแหลง
ฝกหรือตามที่แสดงไวใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผลการสํารวจความเห็นผูใช
บัณฑิตฯ 

๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอน(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)ที่สมบูรณทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอน  
๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนที่สอดคลองกับมคอ.ของรายวิชาน้ัน  
๔) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนที่มีความสอดคลอง (ALIGN) ระหวาง วัตถุประสงคกิจกรรมการสอน 

การวัดและประเมินผล   
๕) ทุกรายวิชามีผังการออกขอสอบ (Test Blueprint)  
๖) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint  ในช่ัวโมงแรกของ

การเรียนการสอน   
๗) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษขอสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในทุกรายวิชา 
๘) ทุกรายวิชามีการวิเคราะหขอสอบ  โดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรง  ความยากงาย และคาอํานาจ

จําแนกของขอสอบทั้งรายขอคําถามและรายตัวเลือก    
๙) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมหรือการจัดการความรูหรือการพัฒนานักศึกษา อยางนอยรอยละ  ๑๐  ของรายวิชาชีพ (ในกรณีที่
มีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆใหนับรวมทั้งตัวต้ังและตัวหาร)   

๑๐) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในภาพรวม 
 
เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๘ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๙ ขอ 
มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ  



๗๓ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค ซึ่ งผู สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย  ๒ สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแต
ละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติม ี๕ ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม   ดานความรู   ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ   สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพ
หรือบริบทของผู ใช   และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิเชน การบริหารจัดการ การเปนผู ใฝรู   ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ   ความสามารถในการ
ประยุกตความรู กับการปฏิบัติงานจริง   สําหรับผู สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด   โดยเฉพาะ
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษและการนําเสนอผลงาน 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 

๑. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผู ใช บัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

เอกสารที่ใชประกอบการประเมินตามเกณฑฯ ขอน้ี คือ เอกสารการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน ๆ ในทุกรอบตามแผนในแตละ
หลักสูตร เชน หลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๓ เมื่อมีการประเมินคุณภาพในรอบป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เอกสารยังคงเปน
เอกสารการสํารวจฯ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อรอบปปรับปรุง ๒๕๕๓ จนกวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน ๆ 
ในรอบถัดไป 

๒. มีการนําผลจากขอ ๑ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

๓. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 

 
 
 



๗๔ 

 

เกณฑการประเมิน  
เกณฑท่ัวไป 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒  ขอ 

มีการดําเนินการ    
๓  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ ๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย   บัณฑิตปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ในสาขาน้ันๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน   
วิธีการคํานวณ 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

x  ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ  ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 
              ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร 
เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ ๗๐
และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจ
ตองสามารถระบขุอมูล ดังตอไปน้ี 

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

 



๗๖ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๗.๒   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
     อุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ ๒) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย   คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. 
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ 
๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกร
วิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ดาน ตองทําการ
ประเมินครบทุกดาน   
 
วิธีการคํานวณ  
 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

๑. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย สมศ. 

๒. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 



๗๗ 

 

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

๔. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง ๕ ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 
ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๗.๓.๑ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๓) 
(เฉพาะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญ
ของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาประดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการ
คิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ช้ันสูง 
  ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจาก
สารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 

การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตอง
เปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอก
สถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  



๗๙ 

 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 
วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
 หมายเหตุ  นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทาน้ัน 
 
เกณฑการประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceedings) 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) หรือ

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๗.๓.๒ ผูสาเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด (สมศ ๓) (ทุกแหงยกเวนวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตนวชิระ และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่ผานเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาตามที่
หลักสูตรกําหนด  โดยใชเวลาในการศึกษาไมเกิน ๔ ป สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  และใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 
๒ ป สําหับหลักสูตรตํ่ากวาปริญญาตรี 
วิธีการคํานวณ 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 

x  ๑๐๐ 
จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน 

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๙๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔  บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพผานภายใน ๑ ป  (เฉพาะวิทยาลัย
พยาบาล) 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลลัพธ   
คําอธิบายตัวบงชี้  :  เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพผานภายใน ๑ ป กับ
จํานวนบัณฑิต 
ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  
 ó บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ  โดยใหนับไดทั้งบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการ   
 ó บัณฑิตท่ีสอบผานใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑสภาหรือสมาคมวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด ทั้งน้ี
สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายข้ันตอน จะนับผลเมื่อสิ้นสุดครบถวนตามกระบวนการ
สุดทายของการสอบเทาน้ัน 
วิธีการนับ 
 นับเฉพาะบัณฑิตสําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ  
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ป 
  X ๑๐๐ 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศึกษาเดียวกัน 
เกณฑการใหคะแนน    

ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ โดยกําหนดใหรอยละ  ๑๐๐  เทากับคะแนนเต็ม  ๕ 
ขอมูลท่ีตองการ :  
 ขอมูลไดจากการบันทึกผลการสอบจากสภา/สมาคมวิชาชีพ ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดเก็บขอมูล
ผลการสอบดังกลาวไวเพื่อประโยชนในการวางแผนบริหารการศึกษา และเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลการ
สอบกับสภา/สมาคมวิชาชีพดวย โดยขอมูลที่ตองจัดเก็บมีดังน้ี 
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษาน้ัน 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบเพื่อข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ในปการศึกษาน้ัน 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ ๒.๘) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  รวมทัง้ความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

๒. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ ๑ ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ  ๑ 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐ ของตัวบงช้ี 

๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
หมายเหตุ 
       ๑. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม  จริยธรรม  หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ ๕๐ และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวม
การคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต ๓ สถาบันข้ึนไป) 
 ๒. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป  
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒  ขอ 
มีการดําเนินการ    

๓  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 



๘๓ 

 

องคประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
เปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (๑) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดข้ึนใหสอดคลองกับ
ความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (๒) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดย
องคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรูทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน 

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

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับที่  ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ ๓.๑) 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษย เกาอยางครบถวน 
โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปน้ี (๑) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต 
(๒) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตอนักศึกษาและศิษย เกา เชน ทุนกู ยืมการศึกษา  แหลง
ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวใน
และนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (๓) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
เกณฑมาตรฐาน 

๑. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
๒. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
๔. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ ๑ – ๓ ทุกขอไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนน 

เต็ม ๕ 
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความตองการของนักศึกษา 
หมายเหตุ   ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ ๔ และ ขอ ๕ โดยอนุโลม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓  ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปน
กิจกรรมที่ผู เขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย  และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๕ ประการ ไดแก (๑) คุณธรรม  จริยธรรม (๒) ความรู  (๓) 
ทักษะทางปญญา (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือ
องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
เกณฑมาตรฐาน 
 ๑. สถาบันจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

๒. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
๓. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยนักศึกษาอยางนอย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย ๒ ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมตอไปน้ี 

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  
๓ - ๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 



๘๖ 

 

องคประกอบท่ี ๔  การวิจัย 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจ
สถาบัน ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน   การวิจัยจะ
ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ ๓  ประการ คือ ๑) สถาบันตองมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   ๒) คณาจารยมีสวน
รวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 
และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ  

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

แหงชาติ 
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ ๔.๑) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก
นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 
      ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู ดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัย 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน(ค ๒)อยางนอย

ในประเด็นตอไปน้ี 
 - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

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

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ ๔ และขอ ๕ อยางครบถวนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

๘. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(เฉพาะกลุม ข และ ค ๒) 
 



๘๘ 

 

เกณฑการประเมิน 
๑. เกณฑท่ัวไป 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ  

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ  

มีการดําเนินการครบ  
๗ ขอ  

 
 

๒. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ หรือ ๗ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และ 

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒   ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ ๔.๒) 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้    การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย 
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมี
การรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสม
กับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเช่ือถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป   

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๓. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ ๒  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

๔. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม : 
 ๖. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
เกณฑการประเมิน   

๑. เกณฑท่ัวไป 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 



๙๐ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒.๑  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๕) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย   การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอยาง
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและ
มีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอก
สถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบรูณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 
 
 

 
 



๙๑ 

 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

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

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

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 
 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

 



๙๒ 

 

การคิดคะแนนระดับคณะใหคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันใหนําคําแนะที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรอืปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมช่ือเจาของบทความ 
ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และคานํ้าหนักของแตละบทความวิจัย 
 ๒. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ช่ือสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคานํ้าหนักของแตละผลงาน
สรางสรรค 
 ๓. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
หมายเหตุ 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (full 
paper)  และไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว  การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเลกทรอนิกสก็ได 

สําหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติใน
สาขา ไมนอยกวา ๓ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ ๖) 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
คําอธิบาย   การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอยาง
มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและ
มีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่นํามาใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับ
การรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังน้ี 
 ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ 
ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปนตน 
 ๓. การใชประโยชนในเชงิพาณชิย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ 
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอให 
เกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง 
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจ 
รับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 
 



๙๔ 

 

 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะเปนตาม 
ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีที ่
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวน 
ในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ช่ือ
หนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีให
แสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

- การใชประโยชในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่อง 
ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

- การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ 
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนตน 

- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธาภพการผลิต เปนตน 



๙๕ 

 

 - การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ  

สําหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติใน
สาขา ไมนอยกวา ๓ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรบัรองคุณภาพ (สมศ ๗) 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย   ผลงานวิชาการที่มี คุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัยการปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการหรือเทียบเทา 
 ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 
  - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
  - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึน เพื่อ เผยแพรความรูไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ทั่วไปโดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา
หน่ึง ทั้งน้ีจะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียน
ที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตํารา
ทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกิน    
รอยละ ๕๐ ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
๐.๒๕ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
๐.๕๐ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 
วิธีการคํานวณ  

 
 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 

x ๑๐๐ 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ขอมูลปรกอบการพิจารณา  
 ๑. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพของ
อาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่
ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได  ช่ือหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการ
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คานํ้าหนักของผลงานวิชาการแตละช้ิน 
๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ  
 

สําหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติใน
สาขา ไมนอยกวา ๓ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
 



๙๘ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  ๔.๓   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
    ประจํา (สกอ ๔.๓) 
ชนิดของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้   ปจจัยสําคัญที่สง เสริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน    

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปน 
ตัวบงช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
เกณฑการประเมิน   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง ๐ – ๕ 

๑. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ จําแนกเปน ๓ กลุมสาขาวิชา 
   ๑.๑ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม ๕ เทากับ ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
  ๑.๒ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม ๕ เทากับ ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 

  ๑.๓ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม ๕ เทากับ ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ  

๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =        
 

 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 



๙๙ 

 

 
๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได = 
 
 
 
 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

๑. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
๒. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 
๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา  ปปฏิทิน หรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัย  ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ  ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย  แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคคลสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ 

สําหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติใน
สาขา ไมนอยกวา ๓ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต    

 
 

 
 
 
 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก        x ๕ 

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 



๑๐๐ 

 

องคประกอบท่ี ๕  การบริการทางวิชาการแกสังคม  
หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ 
การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้ง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 
ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม 
การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ 
เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน
ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับ
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการ
ดวย 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

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

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ ๕.๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้    การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปน
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปน
รูปธรรม 
เกณฑมาตรฐาน   

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

และการวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
หมายเหตุ  เกณฑมาตรฐานขอที่ ๔ ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ ๒ และ ขอ ๓ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑.๑   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
   และ/หรือการวิจัย (สมศ ๘) 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย    การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่
พึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเปนการบริการที่มี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนาม ี๒ ประเภท คือ 

๑. การพัฒนาการเรียนการสอน 
   ๒. การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบงชี้น้ีตองมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมท้ัีงสอง
ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x ๑๐๐ 
                       จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน   
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปตอยอดพัฒนา
เปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาใหมหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆ จะบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได 

๓. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับ
คณะและระดับสถาบัน 



๑๐๓ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒   กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ ๕.๒) 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความ
ตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (๑) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (๒) 
การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (๓) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพร
ความรูน้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

๒. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

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

เผยแพรสูสาธารณชน 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒.๑         ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ ๙) 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบาย    โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดข้ึนเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ  ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได
ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
๓. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
๔. ชุมชนหรืองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฏิบัติ  
๑ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๒ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๓ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๔ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
๓. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ 
องคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง  และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ
ของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน 
๔. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สราง 
ประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาของตอสังคม  ชุมชน หรือองคกร 
๕. “ตอเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต  ๒ ปข้ึนไป 
๖. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต ๕ ปข้ึนไป 
๗. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได 



๑๐๕ 

 

หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป ๒๕๕๕ เปนตนไป  สามารถใช
โครงการ/กิจกรรมใหมที่ปรากฏอยูในแผนระยะยาว โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันเปนโครงการ/กิจกรรมที่
ตอเน่ืองในอนาคตและจะย่ังยืน เขมแข็ง สามารถพื่งพาตนเองได โดย สมศ จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒.๒   ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายในสถาบัน (สมศ๑๘.๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นช้ีนํา หรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การ
แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง เปนตน 
 ทั้งน้ี ประเด็นเรื่องที่ช้ีนําหรือแกปญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบนั 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
-  ปฏิบัติได  

๑ ขอ 
 ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๔ - ๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถานศึกษา  มีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได
ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 



๑๐๗ 

 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ 

๑.มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได ทั้งน้ี
ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒.คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบนัจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมิน
จะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกบัสถาบัน 
 ๒.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒.๓   ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน (สมศ๑๘.๒) 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบาย   สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นช้ีนํา หรือแกปญหาสังคมในดาน
ตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การ
แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง เปนตน 
 ทั้งน้ี ประเด็นเรื่องที่ช้ีนํา หรือแกปญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
-  ปฏิบัติได  

๑ ขอ 
 ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๔ - ๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ 

สถานศึกษา  มีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได
ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 



๑๐๙ 

 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ 

๑.มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได ทั้งน้ี
ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒.คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
๓.กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 ๑.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมิน
จะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 ๒.กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

องคประกอบท่ี ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักการ  
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาดังน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
๓. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑.๑  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๐) 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย    ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ
สังคม  เปนพันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อให
สังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรทัธา และเปนที่ยอมรับของ
สังคม  การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเน่ืองที่มั่นคงและย่ังยืน โดยการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
๓. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 
๔. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

ขอมูลท่ีประกอบการพิจารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๒.  โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประดยชนและคุณคาตอชุมชน) 
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ข้ันตอน

และชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล 
เปนตน  

๕. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติ และนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
 
 
 



๑๑๓ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑.๒   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย    ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคม  โดยมีลักษณะที่เปนพลวัติ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการ
พัฒนา ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับรักษาและ
สรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี 
ความสุนทรีย  
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม 
อยางสม่ําเสมอ  
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔  ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕  

 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได 
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ 
วัฒนธรรม ที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา  

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินมีสวนรวม  
 ๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและ
ความสวยงาม 



๑๑๔ 

 

 ๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

๕.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ 
 
หมายเหตุ 
 ๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ  รักษางาย  ใชสะดวก 
          ๒. สุขลักษณะ  หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลภาวะ  สุขใจ  สบายกาย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
          ๓. สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร  สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม  
ไมสิ้นเปลือง  และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

องคประกอบท่ี ๗   การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที ่๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

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

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓  สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
๖. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
๗. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให

จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑   ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบันน้ัน ๆ  หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําให
สถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

๓. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

๕. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
หมายเหตุ       หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ ๖ น้ัน  ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง ๑๐ ประการ  ตามนิยามศัพทที่ระบุไว  ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 



๑๑๗ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑.๑  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบรหิารสถาบัน (สมศ ๑๓) 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย     การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการให
บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน 
ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 

๕. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
หมายเหตุ ๑. ระดับสถาบัน ผูบรหิาร หมายถึง อธิการบดี  
  ๒. ระดับคณะ   ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ ๗.๒) 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวม
องคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนใน
สถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน 
ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันให
ดีย่ิงข้ึน 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ 

๓. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) 

๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 



๑๑๙ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๓   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ ๗.๓) 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้    สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึง
พอใจของผูใช 
เกณฑมาตรฐาน  

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

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๔   ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔) 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 
ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุม
ได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความ
พรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน 

ขอ ๒ 
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง 
๖. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป 



๑๒๑ 

 

หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปการประเมิน 
ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียงภาพลักษณ หรือตอ
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความ
เสี่ยง หรือปจจัยที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน 
 ๑.มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณดังกลาวได แตไมพบแผนการ
จัดการความเสื่ยงหรือไมพบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 ๒.สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
 ๓.สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอ
นักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๓ ขอ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 **หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูยย (๐) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมินเปน
ศูนย (๐) ดวยเชนกัน หากเห็นไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
 การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก 
 ๑.สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ
สําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
 ๒.เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
 ๓.เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

องคประกอบท่ี ๘   การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของสถาบัน 
เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย  บริการทางวิชาการ คา
เชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทาง
การเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับ
การผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการ
ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลาน้ีจะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดาน
การเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ๑. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้    สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตอง
มีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ
สถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผนดิน
และเงินรายไดอื่น ๆ  ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใช
จายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม  เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 
เกณฑมาตรฐาน   

๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
๕. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 
๖. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
๗. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแต
ละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะ
ยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึง
ที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือ
ศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ
เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 



๑๒๔ 

 

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

มีการดําเนินการ 
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๒  หรือ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

องคประกอบท่ี ๙   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่
เกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง และมี
กระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

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

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

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

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑) 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมที่
เปนแบบอยางที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
เกณฑมาตรฐาน  

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
๔. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ๑) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 
 การประเมินตามเกณฑฯ ขอน้ี ตองไปพิจารณาการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุก
ตัวบงช้ี ตามรองรอยหลักฐานที่สอดคลองกับเกณฑการประเมินตัวบงช้ีที่ ๑.๑ ในเกณฑมาตรฐานขอ ๗  คือ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และรายงานผลตอผู บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา  จึงจะไดคะแนน 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องคประกอบ
คุณภาพ 



๑๒๗ 

 

๗. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

๘. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  หรือ ๕  หรือ ๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ หรือ ๘ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๙ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๙.๑.๑  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ ๑๕) 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
คําอธิบาย    ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ระบุไววา “...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...”  ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด  โดยจะเปน 
ตัวบงช้ีที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดน้ี จะเปน
คะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆของสถาบันอุดมศึกษา
ได ดังน้ัน ในการประเมินตัวบงช้ีน้ี จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไม
ตองทําการประเมินใหม 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด 
หมายเหตุ 
   ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนด ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๓ (เน่ืองจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน  
  - ประเมินป ๒๕๕๔ ใชคะแนนประเมิน ๑ ป คือ ป ๒๕๕๓  
  - ประเมินป ๒๕๕๕ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ป คือ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓  
  - ประเมินป ๒๕๕๖ ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ป คือ ป ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
  กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่กําหนด
ในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงช้ีน้ันมาใชแทน 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๔ 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง 

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

อนึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น จึงไดมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐาน
การอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานยอย ๓ ดาน ไดแก มาตรฐานดาน 
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา 

ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึก
และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก  

๑) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใช 
ความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏบัิติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

๒) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก 
คุณธรรมจริยธรรม 

๓) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเอง 
อยางถูกตองเหมาะสม 

๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ 
 



๑๓๐ 

 

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดม 
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก 
ไดแก 

๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลอง 
กับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบไดมีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยางเหมาะสมและ 
คุมคา คุมทุน 

๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ 
อุดมศึกษาท้ัง ๔ ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมใน
การจัดการความรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 

๑) มีหลักสตูรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการท่ี 
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรยีนเปนสําคัญ
เนนการเรยีนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจรงิ ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมนิ และใชผลการประเมิน เพ่ือ 
พัฒนาผูเรยีน และการบรหิารจัดการหลกัสตูร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

๒) มีการวิจัยเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูใหมท่ีเปนการขยายพรมแดนความรู 
และทรพัยสินทางปญญาท่ีเชือ่มโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภท
สถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

๓) มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม 
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนของสังคม และประเทศชาติ 

๔) มีการอนรุักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริม  
สรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรบัใชศิลปะวัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม 
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
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๓. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอนันําไปสูสังคม ฐานความรู และ 

สังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก 
๑) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและเทศ เพ่ือ 

เสริมสรางสังคมฐานความรู  
๒) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู   
นอกจากนี้คณะกรรมการการอดุมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และ
พันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ 
ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน ๔ กลุม  ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนน
ระดับปริญญาตร ีกลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐานละ ๔ ดาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑) มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ ๔ ดาน 
๑.๑) ดานกายภาพ 
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีด ีมีหองครบทุกประเภท  

พ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท มีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารย
ประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร
โดยประมาณ รวมท้ังตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา และ 
คอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา  ท้ังนี ้อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๑.๒) ดานวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน  

พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม 
มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีด ีสามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ สถาบันตองมีการ
บริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารวิชาการ 

๑.๓) ดานการเงิน 
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตามกองทุน มีแผนการ 

เงินท่ีมั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว  รวมท้ัง
สอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา สถาบันมีการ
จัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร การใชจายท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเปนธรรม 
อยางชัดเจน รวมท้ังการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัตงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของ
บุคลากรทุกระดับ 

๑.๔) ดานการบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการ 

ปฏิบัติท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีกําหนดไว  โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ี 
กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัด
ใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีกําหนดไว   มีการเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบรหิาร
จัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวย 
หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา 

๒) มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ  
๔ ดาน 

๒.๑) ดานการผลิตบัณฑิต 
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ 

นักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของ
สถาบัน ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด และจัดใหมีขอมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน คณาจารยท่ีสงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรทู  ั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา 

๒.๒) ดานการวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใตจุดเนน 

เฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย  



๑๓๓ 

 

นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให 
ไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน 

๒.๓) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังในวงกวางและกลุมเปาหมาย 

ท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได
ในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝก 
อบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนท่ัวไป การใหบริการทางวิชาการนี ้
สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปน
ขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรบัปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม 

๒.๔) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหนวยงานและ 

ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือโดยออม  เพ่ือใหผูเรยีนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลกูฝงใหมีความรู ตระหนกั ถึงคุณคา เกิด 
ความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารง 
ชีวิต  และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได สถาบัน
มีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
 นอกจากนี้สภาการพยาบาลไดกําหนดหลักเกณฑในการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ไว ดังนี ้
องคประกอบ ดัชนีของการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ(กรณีสถาบันท่ีมีผูสําเร็จการศึกษาแลว) 

องคประกอบ ดัชน ี
เกณฑสําคัญ 
๑. ผูบริหารระดับคณะหรือเทียบเทา 

 
๑) เปน ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง / ผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาโททาง การพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ /การบริหาร/ 
การศึกษาหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา รองศาสตราจารย และ 
๒) มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา ๕ ป และ 
๓) มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป 



๑๓๔ 

 
 

องคประกอบ ดัชน ี
๒. อัตราสวนอาจารยพยาบาลประจํา
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

๑) ไมเกิน ๑ : ๖ 

๓. อัตราสวนอาจารยพยาบาลหรือ 
พยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอ
นักศึกษา ในการสอนแตละรายวิชา
ของภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 

๑) ไมเกิน ๑:๘ 

๔. แผนการสอน/ ชุดการสอน ๑) มีทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการ พยาบาล (ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี) 

๕. ผลการสอบข้ึนทะเบียนประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ 

๑) ผลการสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพฯคร้ังแรกไดไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ ของผูเขาสอบคร้ังแรก(เฉลี่ยยอนหลัง๓ปการศึกษา) 

๖. ผลงานวิจัย ๑) มีการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มี Peer Review ตาม
มาตรฐานสากลหรือมีการเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีเอกสาร/ส่ิงพิมพ/ส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่รวมสาระเนื้อหา
การประชุม ไมนอยกวา ๒๐% ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตอป (เฉลี่ย
ยอนหลัง ๓ ป) 

๗. การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

๑) มีการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกป (เฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป) 

เกณฑทั่วไป 
๑. ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธ
กิจ นโยบาย วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินงาน 
๑.๑ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค 
ของสถาบันการศึกษา 
๑.๒ แผนงาน/แผนกลยุทธ  

 
๑) มีการกําหนดปรัชญา / ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถาบันไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและสอดคลอง
กับองคกรหลัก 
๒) สมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการกําหนด / รับรู 
 
 
๑) มีการวางแผนงานระยะยาว/ แผนกลยุทธ(๔ ปข้ึนไป)ที่สอด 



๑๓๕ 

 

 
๑.๓ การประเมินแผนงานและ
โครงการ 

คลองกับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคของสถาบัน 
๑) มีการประเมินแผนงานและโครงการประจําปอยางเปนระบบ 

 
 
 

องคประกอบ ดัชนี 
๒. การจัดการเรียน การสอน 
๒.๑ หลักสูตร 
 
 
 
 
 
๒.๒ อาจารยพยาบาล 

๑) มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล 
๒) มีการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๑) มีโครงสรางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนลาย
ลักษณอักษร 
๒.๒) มีแผนการจัดการเรียนการสอน แตละชั้นปตลอดหลักสูตรและมี
การดําเนินงานตามแผน 
๒.๓) มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๕ ป 
๑) คุณสมบัติอาจารย 
๑.๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
๑.๒) มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติในสาขาการ
พยาบาล ไมนอยกวา ๑ ป หลังสําเร็จปริญญาโท ปริญญาเอกทางการ
พยาบาล หรือ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือไมนอยกวา ๒ ป หลังสําเร็จปริญญาโท/ 
ปริญญาเอก สาขาอื่น หรือไมนอยกวา ๓ ปหลังสําเร็จปริญญาตรี
ทางการพยาบาล 
๒) รอยละของจํานวนอาจารยประจํา ที่มีวุฒิการศึกษา 
๒.๑) ระดับปริญญาเอก 
๒.๒) ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา 
๒.๓) ระดับปริญญาตรี 
๓) อาจารยมีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน ๑๐ หนวย
ชั่วโมงตอสัปดาห 



๑๓๖ 

 

๔) มีระบบพัฒนาอาจารย 
๔.๑) จํานวนอาจารยใหมที่ไดรับการเตรียมความพรอมตามระบบที่
กําหนด  
( ๓ ป ยอนหลัง ) 
๔.๒) รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา (อบรม ศึกษา ดูงาน 
สัมมนา ประชุมวิชาการ ใน/ตางประเทศ ทุกป (เฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง ) 

 
 
 
 
 

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

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

๒.๔ นิสิต/นักศึกษาและบัณฑิต ๑) จํานวนและรอยละผูสําเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร (เฉลี่ย ๓ ป) 
๒) รอยละของการมีงานทําและ/หรือศึกษาตอ ของ บัณฑิตที่สําเร็จใหม
ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ภายในปแรก 
๓) มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จ
การศึกษา ภายใน ๑ ป 
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมทุกรุนหลังสําเร็จ
การศึกษา ภายใน ๑ ป 

๒.๕ การวัดและประเมินผล ๑) มีการวัดและการประเมินผลการศึกษาอยางเปนระบบไดมาตรฐาน
ตามหลักการวัดและประเมินผล 



๑๓๗ 

 

๑.๑) มีผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๒) มีการวิพากยขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๓) มีการวิเคราะหขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
๑.๔) มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

๒.๖ ปจจัยเก้ือหนุน 
๒.๖.๑ อาคารสถานที่ 

 
๑) มีอาคารเรียน และหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่
กําหนดไวในหลักสูตร 
๒) มีหองทํางานเหมาะสมและเอื้อ ตอการทํางานของอาจารยและ
บุคลากร 

 
 
 

องคประกอบ ดัชนี 
 ๓) มสีถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา

เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา 
๔) มีสถานที่พักนักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเอื้อตอการเรียนและ
การทํากิจกรรมนอกเวลา 

๒.๖.๒ หองปฏิบัติการและ 
อุปกรณการศึกษา 

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

๒.๖.๓ หองสมุด 
 

๑) มีตําราหลักทางการพยาบาลที่ทันสมัยไมตํ่ากวาสาขาวิชาละ ๑๐ ชื่อ
เร่ือง 
๒) มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาล และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ในอัตราสวนนักศึกษา : จํานวนหนังสือ = ๑ : ๕๐ 
๓) จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา ๑๐ ชื่อ



๑๓๘ 

 

เร่ือง 
๔) จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศ ไมนอยกวา  ๑๐ ชื่อ
เร่ือง 
๕) มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการทั่งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
๖) มีเวลาใหบริการไมนอยกวา ๖๐ ชม/ สัปดาห 

๒.๖.๔ สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ ๑) มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา 
๒) แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล 
๓) มีระบบ ความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติงาน 

๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อ 
สงเสริมพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา 

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

 
 
 

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

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

๔.๒ ผลงานวิชาการ 
 

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

๕. การบริการวิชาการแกสังคม ๑) มีนโยบาย วัตถุประสงคและแผนงานการบริการวิชาการแกสังคม 
เปน 
ลายลักษณอักษร 



๑๓๙ 

 

๒) มีหนวยงาน/กรรมการ/ผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคม
ระดับสถาบัน 
๓) มีผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 
๔) มีกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมที่เก่ียวของกับวิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
๕) มีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

๖.การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ของชาติ 

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

๗.การบริหารและจัดการ 
๗.๑ โครงสรางการบริหาร 

๑) มีการกําหนดแผนภูมิโครงสรางและระบบการบริหารที่สอดคลอง
กับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันการศึกษา 
๒) มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานตาม
โครงสราง 

๗.๒ ผูบริหารระดับรอง คณะวิชา 
หรือเทียบเทา/หัวหนาภาควิชา หรือ
เทียบเทา 

๑) เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง /ผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งและวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท
ทางการพยาบาล/ วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษาหรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีประสบการณดานการสอน
ไมนอยกวา ๕ ป 

องคประกอบ ดัชนี 
 ๒) มีภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษาไมเกิน ๖ หนวยชั่วโมงตอ

สัปดาห 
๗.๓ ระบบขอมูลและสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ 

๑) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร 
๒) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการเรียน การสอน 
๓) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัย 



๑๔๐ 

 

๔) มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๗.๔ การบริหารบุคคล ๑) กําหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 

๒) มีระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร 
๓) มีระบบการประเมินบุคลากร 

๗.๕ การเงินและงบประมาณ ๑) จัดทําแผนและจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจหลักของ
สถาบัน 
อุดมศึกษา 
๒) วิเคราะหและประเมินผลการใชงบประมาณตามภารกิจเปนลาย
ลักษณอักษร 
๓) มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


