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สวนท่ี  1 

แนวคิดพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1.1  ความนํา 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาระดับสูงที่มุงพัฒนาคนเพื่อเขาสูวิชาชีพตาง ๆ ซ่ึง
จะเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการมุงเนนที่จะพัฒนาองคความรูใหมใหเกิดขึ้น อัน
จะเปนฐานสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและการพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี
ระดับสูงใหกับประเทศตอไป 

 ในระยะที่ผานมาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไดมีบทบาทอยางสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับบานเมือง และเปนสถาบันหลักที่ไดมีบทบาทในการชี้นําสังคมมาโดย
ตลอด  สังคมทั่วไปไดใหการยอมรับและใหความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาวาเปนสถาบันหลักของ
ประเทศที่ประชาชนและองคกรตาง ๆ สามารถพึ่งพาได เม่ือมีปญหาตองแกดวยวิชาการและปญญา 
ความคาดหวังของสังคมและความรับผิดชอบในภารกิจที่มีอยูทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชความ
พยายามอยางเต็มที ่ที่จะตองปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนและรักษาความเชื่อม่ันศรัทธาของสังคมใหคงอยู
ตลอดไป 

 ภารกิจที่มีตอการพัฒนาประเทศและสังคมดังกลาวเปนผลใหทบวงมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษาภายใตการกํากับดูแลทุกแหง ตองเรงจัดการดําเนินการในทุกรูปแบบที่จะทําให
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประเทศได
อยางเต็มที่  และยังคงรักษาความเชื่อถือที่ประชาชนมีอยูใหคงไวได  และวิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา  ก็ถือวาเปนสถาบันการศึกษาเทียบเทาอุดมศึกษาแหงหนึ่ง อีกทั้งเปนสถาบันการศึกษาใน
สังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาตองยึดหลักเกณฑตางๆ ทั้งของ
สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา และของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนก  
เพื่อใหคณาจารยใชเปนแนวในการดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใน
วิทยาลัยฯ  และยึดแนวทางการดําเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาเปนหลัก 
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1.2  หลักการและความจําเปนในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ  4  ประการ  คือ  (1)  การจัดเตรียมการ
เรียนการสอน (2)  การวิจัย  (3)  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ (4)  ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  สวนที่ดําเนินการตามพันธกิจของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  คือ    
1) การผลิตกําลังคนดานสุขภาพ 2) การพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานสุขภาพ  3) การวิจัยและพัฒนา
องคความรู  4)  การบริการทางวิชาการดานสุขภาพแกสังคม 5)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
พันธกิจดังกลาว  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  การดําเนินงาน
ดังกลาวที่ผานมายังไมมีการประเมินอยางเปนระบบ รวมทั้งมีปจจัยทั้งภายนอกและภายในหลาย
ประการที่ทําใหจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันขึ้นปจจัยดังกลาวคือ 
 1.2.1  ประเทศไทยยังไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและ
บงชี้ไดวาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนไปอยางมีคุณภาพ 
 1.2.2  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมาก
ขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยสวนรวมในระยะยาว 
 1.2.3  มีการแขงขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการ
อุดมศึกษามีมากขึ้น 
 1.2.4  มีความจําเปนที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  จะตองมีการพัฒนา
องคความรูใหเปนสากล  เพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น 
 1.2.5  ตองสรางความม่ันใจใหกับสังคมวาสถาบันจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 1.2.6  ความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
 1.2.7  สงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรูในสถาบันอยางกวางขวาง 

 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น  จะยึดหลักการของการใหเสรีภาพทางวิชาการ
(Academic Freedom) และความมีอิสระในการกําหนดแนวทางในการบริหารและดําเนินการของ
สถาบัน(Institutionas Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่แตทั้งนี้  วิทยาลัยฯ  
จะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก อยางไรก็ตาม เชื่อวาระบบการประกันคุณภาพที่ได
กําหนดขึ้น จะเปนไปตามหลักการที่วาหากวิทยาลัยฯ  สามารถควบคุมองคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการ
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ผลิตบัณฑิตใหเปนไปอยางมีคุณภาพพรอมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแลว 
คุณภาพของบัณฑิตก็จะดีดวย 
      จากพื้นฐานดังกลาว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เบ้ืองตนเพื่อใชเปนแนวทางใหกับบุคลากรในวิทยาลัยฯ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตอไป 

1.3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการดานคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ  เปนไปอยางมีระบบและมีกลไก
ที่เหมาะสม  วิทยาลัยฯ  จึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ 
ดังตอไปนี ้

1. พัฒนาใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการ
รักษา 

มาตรฐานของสถาบัน ใหครอบคลุมพันธกิจทุก ๆ ดานอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทาง
วิชาการและ อิสรภาพในการดําเนินงานที่เอ้ือตอการตรวจสอบ อันนํามาซ่ึงความมีมาตรฐานทาง
การศึกษา 
 2.  กําหนดรูปแบบ มาตรฐาน และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3. จัดใหมีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ 
4. สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวมของภายในและจากภายนอก
หนวยงาน  

ในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
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1.4  กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.4.1  กระบวนการ 
             กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบดวยข้ันตอน  ดังนี้ 
 1)  การควบคุมคุณภาพภายใน  (Internal Quality Control) วิทยาลัยฯ ตอง
จัดใหมีระบบการควบคุมคุณภาพในองคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพของบัณฑิต ซ่ึงใน
การควบคุมคุณภาพภายในนั้น  โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พรอมทั้งการมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายในดวย 

2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการ 
ดําเนินการของระบบควบคุมภายในที่วิทยาลัยฯ หรือเครือขายไดจัดใหมีขึ้น โดยจะเปนการตรวจสอบเชิง
ระบบ มุงเนนการพิจารณาวา วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม ไดใชระบบที่พัฒนาขึ้น
เพียงใด และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวา การจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมี
คุณภาพ 

 3)  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินการของภาค/ฝายตาง ๆ โดยภาพรวมวา เม่ือไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพ 
หรือระบบควบคุมคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด  
      ทั้งนี้  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระทําอยางเปนระบบ โดยมีกฎเกณฑและ
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน การประเมินคุณภาพภายในมีการประเมิน 3 ระดับ คือการประเมินโดย
ผูประเมินภายในวิทยาลัย  การประเมินโดยผูประเมินจากเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข
ภาคใต            การประเมินโดยผูประเมินจากสถาบันพระบรมราชชนก  

  1.4.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

            ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจําแนกไดเปน  2  สวน คือ การ
ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 

1) การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน 
ของวิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จังหวัดยะลา  โดยการดําเนินการของวิทยาลัยฯ เอง 

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 
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(1)  การควบคุมคุณภาพ 
            (2)  การตรวจสอบคุณภาพ 
            (3)  การประเมินคุณภาพ 

            2)  การประกันคุณภาพโดยภายนอก หมายถึง การดําเนินการตามระบบ
ควบคุมคณุภาพภายในพรอมทั้งการตรวจสอบและการประเมินทั้งระบบโดยหนวยงานภายนอกเพื่อ
ประกันวาวิทยาลยัฯ ดําเนินการภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ 
   กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย 
   (1)  การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
   (2)  การประเมินคุณภาพ 
   (3)  การใหการรับรอง 
            ซ่ึงระบบดังกลาวสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ไทยแสดงในแผนภูมิที ่ 1 

   การประกันคุณภาพภายใน         การประกันคุณภาพโดยภายนอก 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูม ิ 1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประเทศไทย 
 

การตรวจสอบภายใน 
 

การตรวจสอบโดยภายนอก 

                 - ควบคุม  
         - ตรวจสอบ 

                 - ประเมิน 

- ตรวจสอบ 
               - ประเมิน 
               - รับรอง 

การตรวจสอบ ประเมิน 
เทียบกับมาตรฐาน 
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1.5  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ไดกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยดังนี ้

1. มอบหมายงาน กําหนดผูรับผดิชอบเปนรายองคประกอบ และดัชนีที่เก่ียวของกับงานที่
รับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารวิทยาลัย โดยใหมีการติดตามควบคุมกํากับตามสายการบริหาร 
 2. กลุมงาน/ฝายเสนอแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ และ
รวบรวมแผนงานทั้งหมดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ควรครอบคลุมพันธกิจหลักของวิทยาลัย
ฯ ไดแก 
 3.1 การผลิตกําลังคนดานสุขภาพ 

3.2 การพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานสุขภาพ 
3.3 การวิจัยและพัฒนาองคความรู 
3.4 การบริการทางวิชาการดานสุขภาพแกสังคม 
3.5  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 4.  กลุมงานตาง ๆ ตองดําเนินการประกันคุณภาพและปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องทุกปโดยใชหลักการดําเนินงานดังนี้ 
 4.1  การวางแผน (Plan) โดยมีการประเมินสถานการณ กําหนดเปาหมาย  วิเคราะห
สาเหตุของปญหา และนํามาวางแผนในการดําเนินการ 
 4.2  การดําเนินงาน ( Do)  โดยดําเนินการตามแผน/กิจกรรม ตองมีการควบคุมกํากับ
การดําเนินงาน กําหนดใหมีการประชุมติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุก 1 เดือนในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และในการประชุม อาจารยเจาหนาที/่นักศึกษา ทุก 3 เดือน 
 4.3  การตรวจสอบประเมินผล ( Check ) มีการตรวจสอบจากผลสัมฤทธิ์/ผลลัพธของ
งาน ความพึงพอใจของผูใชบริการ คนหา ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
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 4.4  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Action)  นําผลการดําเนินงานมาพิจารณา 
กําหนดแนวทางแกไข นําไปสูการวางแผนอีกครั้ง 
 5. การประเมินคุณภาพภายใน  จัดประเมินคุณภาพภายใน 3 ระดับ ดังนี้คือ 
 5.1  จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผูประเมินภายในที่ผานการอบรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
 5.2  จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูประเมินคุณภาพของเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและสาธารณสุขภาคใต เปนอีกองคกรที่ชวยในการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
 ๕.๓ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินจากสถาบันพระบรมราชชนก 

 ข้ันตอนท่ี  2  การดําเนินการประกันคุณภาพภายนอก 

1.  จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินจากผูประเมินคุณภาพจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

2.  รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  

3.  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมา
พัฒนางานสนับสนุนใหวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางเปน
รูปธรรม  

1.2 สภาพปจจุบันของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา ตั้งอยู เลขที่ ๙๑ ถนนเทศบาล ๑ ตําบลสะ
เตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ ๑๖ ไร ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับสวนราชการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตาง ๆ ในจังหวัดยะลา 

          ประวัติความเปนมาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา  เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มกอตั้งเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๐๙  โดยใชชื่อวา “ศูนยฝกและอบรมอนามัยภาคใต จังหวัดยะลา” แตในระยะแรกของการกอตั้งนั้น 
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ไดใชสถานที่จังหวัดราชบุร ีเปนสถานที่เรียนชั่วคราว ตอมา พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงยายมาเรียนที่จังหวัดยะลา 
และในป พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงประกอบพิธีเปด เม่ือวันจันทรที ่ ๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑   ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนชื่อเปน 
“ศูนยฝกอบรมการสาธารณสุขภาคใต จังหวัดยะลา” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในป พ.ศ. ๒๕๒๑ เปน 
“วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต จังหวัดยะลา” สังกัดกองฝกอบรม สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข  และเม่ือ วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๓๗  ไดรับพระราชทานชื่อเปน “วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดยะลา” และพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สธ” เปนสัญลักษณของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยแหงนี้กอตั้งมาเปนระยะเวลาถึง  ๔๔ ป  มีความม่ันคงกาวหนามาเปนลําดับ  
ปจจุบันไดผลิตบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุขชุมชน) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร(เทคนิคเภสัชกรรม) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจ
ฉุกเฉิน ออกไปรับใชสังคมเปนจํานวนมาก  ดวยความตระหนัก ความรวมมือรวมใจขององคกรที่ปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ อีกทั้งไดรับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนสถาบันสมทบ
ผลิตนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๙- ๒๕๔๑ และวิทยาลัยได
รวมมือในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษ  หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรในโครงการสมทบทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
อีกทั้งไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ สถานบริการสาธารณสุข สวนราชการและ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในเขตและนอกเขต จังหวัดยะลา ทําใหวิทยาลัยสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาท
ของวิทยาลัยไดประสบผลสําเร็จดวยดีตลอดมา 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของวิทยาลัย 

ปรัชญา 

 การผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนางานสาธารณสุข จําเปนตองจัด
ประสบการณทางการศึกษา  โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอด
ชีวิต   สรางผลผลิตที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 

ปณิธาน 

 วิทยาลัยจะพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหมี
ความรู ความสามารถในการดําเนินงานสาธารณสุขแบบองครวม  ตลอดจนการสรางองคความรู  วิจัย
และพัฒนา แกไขปญหาชุมชนที่ตนรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม กอปรดวยคุณธรรม จริยธรรม มนุษย
สัมพันธทีด่ี รวมทั้งสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

วิสัยทัศน  

 วิทยาลัยนาอยู เคียงคูคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ   

 เชี่ยวชาญชุมชน มุงผลสัมฤทธิ ์ ผลผลิตพึงประสงค 

พันธกิจ 
๑. ผลิตกําลังคนดานสุขภาพ 
๒. พัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานสุขภาพ 
๓. วิจัยและพัฒนาองคความรู 
๔. บริการวิชาการดานสุขภาพแกสังคม 
๕. ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  
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วัตถุประสงคของวิทยาลัย 
๑. ผลิตบุคลากรสาธารณสุขในระดับปริญญาตรีและระดับต่ํากวาปริญญาตรีสาขา

สาธารณสุขชุมชน  การแพทยแผนไทย  ทันตสาธารณสุข  เทคนิคเภสัชกรรม และเวชกิจฉุกเฉินใหเปนผู
มีความรูความสามารถตามขอบเขต บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อตอบสนองความ
ตองการดานสุขภาพอนามัย  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๒. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข  โดยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ความรูดาน
วิชาการ   ดานการบริหารในระดับตาง ๆ เพื่อใหมีความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

๓. ศึกษา คนควาวิจัย เพื่อสรางองคความรูและนําผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการปฏิบัติงานของบุคลากรดานสาธารณสุข ในระดับปริญญาตรีและระดับพื้นฐานดานสาธารณสุข 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๔. ใหบริการวิชาการดานสาธารณสุขแกชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

๕. สงเสริม สนับสนุน ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการสนับสนุนบุคลากรและ 
นักศึกษาไดรวมกิจกรรม  การจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยและทองถิ่น 
ตลอดจนเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

นโยบายวิทยาลัย 
๑. นโยบายดานประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางเปนระบบและตอเนื่องและครอบคลุมพันธกิจของวิทยาลัย 
๒. นโยบายดานการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของ

หนวยบริการสาธารณสุขในชมุชน และสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

๓.๑  พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัย  พัฒนาอาจารยและบุคลากรภายในวิทยาลัย           
ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ พัฒนาบุคลากรภายนอกวิทยาลัย   โดยการพัฒนาบุคลากรในหนวยบริการและ
ศิษยเกาในทุกหลักสูตร ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและ
เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
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๔. นโยบายดานการวิจัยและการสรางองคความรู กําหนดใหมีการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ
งานดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรตลอดจนระบบงานดานสาธารณสุขที่เก่ียวของ 

๕. นโยบายดานบริการวิชาการและสาธารณสุข  วิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองไดในการ
ใหบริการวิชาการและสาธารณสุข  ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  และสภาพทองถิ่น ทั้งนี้
เพื่อใหเปนการยอมรับในวงวิชาชีพ 

๖. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สนับสนุนใหบุคลากร  และนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามในทองถิ่น 

๗. นโยบายดานบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในวิทยาลัย    

๘. นโยบายดานการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  พัฒนาระบบฐานขอมูลให 
ครอบคลุมทั้ง  ๔ ดาน  คือ ดานบริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการวิจัย  และดาน
บริการวิชาการ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการดานคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย เปนไปอยางมีระบบและมีกลไกที่
เหมาะสม  วิทยาลัย  จึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย ดังตอไปนี ้

๑. พัฒนาใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อเปนเครื่องมือในการ
รักษามาตรฐานของสถาบัน ใหครอบคลุมพันธกิจทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง  บนพื้นฐานของความมี
เสรีภาพทางวิชาการและ อิสรภาพในการดําเนินงานที่เอ้ือตอการตรวจสอบ อันนํามาซ่ึงความมีมาตรฐาน
ทางการศึกษา 

๒. กําหนดรูปแบบ มาตรฐาน และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยขึ้น 
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๓. จัดใหมีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก 
ระดับ 

๔.  สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวมของภายในและจากภายนอก 
หนวยงาน ในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 
 



๑๒ 

 

โครงสรางองคกรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา  บริหารองคกรในรูปแบบคณะกรรมการและสาย
การบังคับบัญชา  ซ่ึงมีผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  โดยมีโครงสราง ดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 

กลุมยุทธศาสตร
และพัฒนาคุณภาพ 

ü กลุมงานยุทธศาสตร 
    และแผนงาน 
ü กลุมงานฐานขอมูล 
   สารสนเทศและวิทยบริการ 
ü กลุมงานมาตรฐานและ 
   ประกันคุณภาพ 
ü กลุมงานพัฒนาบุคลากร 
 

ü กลุมงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 
ü กลุมงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม 
ü กลุมงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข 
ü กลุมงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ü กลุมงานหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน 
ü กลุมงานหลักสูตรการแพทยแผนไทย 
ü โครงการบัณฑิตศึกษา 
ü กลุมงานทะเบียน วัดและประมวล 
   ผลการศึกษา 
ü กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม 
ü กลุมงานโครงการพิเศษ 
 

กลุมวิชาการ 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

ü กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
   ทํานุบํารุงศิลปะและ   
   วัฒนธรรม 
ü กลุมงานสวัสดิการ 
   นักศึกษาและศิษยเกา  
   สัมพันธ 
    
 

กลุมกิจการ
นักศึกษา 

 

ü กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

กลุมอํานวยการ 
 



๑๓ 

 

สวนท่ี  2 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๒.๒ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพ
และกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
 ๒)  เพื่อใหวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู การกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย  (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปน
สากล 
 ๓) เพื่อใหวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสรมิจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
 ๔) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ทําใหม่ันใจวาวิทยาลัย
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
 ๕) เพื่อใหสถาบันพระบรมราชชนกและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางทีเ่หมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

สวนท่ี  ๓ 

ตัวบงช้ีและเกณฑการตัดสิน 
 
๓.๑ ตัวบงช้ีและเกณฑการตัดสิน สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
 ในการประเมินครั้งนี้ มีการกําหนดคาน้ําหนักของมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ  และ
สถาบันพระบรม ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม  ค  ๒  
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเนนการผลิตระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือ
การวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจหลักที่กําหนดไว  รวมทั้งหนวยงานตนสังกัด(กระทรวงสาธารณสุข) 
ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชน   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

๓.๒ สรุปตัวบงช้ีและคาน้ําหนักในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก 

รายการ 
คาน้ําหนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
องคประกอบท่ี ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผน
ดําเนินการ 

    

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๑) - ๕ ๕ ๕ 
๑.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๒) - ๕ ๕ ๕ 
๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ ๑๗) 

- ๕ ๕ ๕ 

องคประกอบท่ี ๒    การผลิตบัณฑิต     
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ ๒.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๒.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒) ๑ - ๑ ๑ 
๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย (สมศ ๑๔) - ๕ ๕ ๕ 
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ 
๒.๔) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  
(สกอ ๒.๕) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖) ๑ - ๑ ๑ 
ตัวบงชี้ที่  ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช) - - - - 
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 

๑ - ๑ ๑ 

๒.๗ .๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษาที่ ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ ๑) 

- ๕ ๕ ๕ 

 
 



๑๙ 

 

รายการ 
คาน้ําหนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต(ิสมศ ๒) 

- ๕ ๕ ๕ 

๒.๗.๓.๑ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร(สมศ ๓ เฉพาะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา) 

- ๕ ๕ ๕ 

๒.๗.๓.๒ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร (สมศ ๓ สําหรับวิทยาลัย
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขยกเวนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา ) 

- ๕ ๕ ๕ 

๒.๗.๔ บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ
ผานภายใน ๑ ป (สมศ ๔ เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) 

- ๕ ๕ - 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที ่
จัดใหกับนักศึกษา (สกอ ๒.๘) 

๑ - ๑ ๑ 

องคประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล 
ขาวสาร(สกอ ๓.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒) ๑ - ๑ ๑ 
องคประกอบท่ี ๔  การวิจัย     
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ 
๔.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
(สมศ ๕) 

    

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน 
สรางสรรค (สกอ ๔.๒) 

๑ - ๑ ๑ 

 



๒๐ 

 

รายการ 
คาน้ําหนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๔.๒.๑ งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ ๖) - ๕ ๕ ๕ 
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗) - ๕ ๕ ๕ 
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารย 
ประจาํและนักวิจัย (สกอ ๔.๓) 

๑ - ๑ ๑ 

องคประกอบท่ี ๕  การบริการทางวิชาการแกสังคม     
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ ๕.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๕.๑.๑ ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) 

- ๕ ๕ ๕ 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ 
๕.๒) 

๑ - ๑ ๑ 

๕.๒.๑ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก (สมศ ๙) 

- ๕ ๕ ๕ 

องคประกอบท่ี ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) ๑ - ๑ ๑ 
๖.๑.๑ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ 
๑๐) 

- ๕ ๕ ๕ 

๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ 
๑๑) 

- ๕ ๕ ๕ 

องคประกอบท่ี ๗  การบริหารและการจัดการ     
๗.๑ ภาวะผู นําของสภาสถาบันและผู บริหารทุกระดับของสถาบัน 
(สกอ ๗.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน  (สมศ 
๑๓) 

- ๕ ๕ ๕ 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ ๗.๒) ๑ - ๑ ๑ 
 



๒๑ 

 

 

รายการ 
คาน้ําหนัก 

สกอ สมศ 
สบช 

วพ. วสส. 
๗ .๓  ระบบส ารสน เท ศ เพื่ อก ารบ ริ ห ารแ ละก าร ตั ด สิ น ใ จ            
(สกอ ๗.๓) 

๑ - ๑ ๑ 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔) ๑ - ๑ ๑ 
องคประกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ     
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑) ๑ - ๑ ๑ 
องคประกอบท่ี ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
๙ .๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
(สกอ ๙.๑) 

๑ - ๑ ๑ 

๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
(สมศ ๑๕) 

- ๕ ๕ ๕ 

รวมตัวบงช้ี ๒๒ ๑๙ ๔๑ ๔๑ 
 
 นอกจากนี้ทุกวิทยาลัยตองดําเนินงานเพื่อใหไดผลลัพธของกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  คือ  ตัวบงชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นํา 
ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมในดานตางๆ แบงเปน ๒ ประเด็น 
 ตัวบงชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นําปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที ่๑ ภายในสถาบัน 
 ตัวบงชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นําปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที ่๑ ภายนอกสถาบัน 

 และเพื่อให การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน   จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซ่ึงสามารถแยกไดเปน ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนา
คุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล  (do) การประเมินคุณภาพ 
(check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 



๒๒ 

 

 P =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปก
อนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้
หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่ว
กันกอนเริ่มปการศึกษา เพราะ   ตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน 

 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – 
เดือนที ่๑๒ ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) 

 C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
สถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป 

 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษานําข อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติ
การประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป  หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป
หรืองบประมาณพิเศษก็ได การกําหนดตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี้  จําแนกเป
น ๒ ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ  ดังนี้ 

๑) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ี
ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได ๑ คะแนน ใหถือวาได ๐ 
คะแนน 

๒) ตัวบ งชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ (ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยที่แตละตัวบงชี้
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน ๕ ไว ตัวอยาง  เชน 

 
 
 



๒๓ 

 

ตัวอยางท่ี ๑ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เปนคะแนน ๕ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 
๗๕.๕๑   

คะแนนที่ได  =  ๗๕.๕๑ x ๕            =   ๓.๗๘ 
                                      ๑๐๐ 

ตัวอยางท่ี ๒ กําหนดรอยละ ๘๕  เปนคะแนน ๕ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ  
๓๔.๖๒   

คะแนนที่ได  =   ๓๔.๖๒ x ๕     =   ๒.๐๔ 
                       ๑๐๐ 

ตัวอยางท่ี ๓ กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนคะแนน เต็ม  ๕  คะแนน  ผลการดําเนินงานได  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕  บาทตอคน 
                            คะแนนที่ได  =  ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕   =  ๓.๘๑ 

                                       ๒๐๐,๐๐๐ 

ตัวอยางท่ี ๔ กําหนดรอยละ ๙๐  เปนคะแนน ๕  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 
๙๒.๐๘ 
                             คะแนนที่ได  =  ๙๒.๐๘ x ๕    =   ๕ 
                                                  ๑๐๐     
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 
๑) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน ๕ จะไดคะแนน ๕ 
๒) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน  ๕  คํานวณ คะแนนที่ได 
ดังนี้ 
 คะแนนที่ได   =     คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ          x  ๕  
                                   คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ ของตวับงชี้นั้น ๆ 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยการปดทศนิยม
ตําแหนงที ่๓ ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข ๕ ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 
    ๗๒.๓๖๔ เปน ๗๒.๓๖ 
    ๓.๙๗๕  เปน ๓.๙๘ 
  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบ งชี้ เป น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต  ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได  ๑  คะแนน ใหได  ๐ คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน  ดังนี้ 
 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 

๓.๓ คําช้ีแจงอื่นๆในการนําตัวบงช้ีไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันแตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตัว
บงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทาและหนวย
งานที่มีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ที่จะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และ
ระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานที่
รับการประเมิน เชน ตัว   บงชี้ที่ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการ
ประเมินกรรมการประจําหลักสูตรและผูบริหารหลักสูตร เปนตน 

๓) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ที่ ๑.๑  ตัวบ
งชี้ที่ ๔.๓ และตัวบงชี้ที ่๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนนั้นจะตอง
ระบุใหชัดเจนและ ตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณที่ตรง
กับปการศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามที่ สมศ. กําหนด 

๔) อาจารยประจํา  หมายถึง ข าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ซ่ึงมีหนาที่ความรับผดิชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 



๒๕ 

 

นักวิจัยประจํา  หมายถึง ข าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทาํงาน ดังนี้ 
     ๙-๑๒ เดือน    คิดเปน ๑ คน 

       ๖ เดือนขึ้นไปแตไมถึง ๙ เดือน  คิดเปน ๐.๕ คน 
     นอยกวา ๖ เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

๓.๔ นิยามศัพทท่ีใชในตัวบงช้ี 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผู เรียนสําคัญที่สุด เปนก
ระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้ง
มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ 

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจ
ในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัว
อยางเชน 

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)   

 
 
 



๒๖ 

 

การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของ
สถาบัน(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกว าความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผล
การดําเนินการ  มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาต ิหมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก   หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยาง   นอยรอยละ ๒๕ และมีผู ประเมินบทความที่เปนผู เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวย  ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผู เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากตางประเทศ 

การให บริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให บริการแก สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม  ตลอดจนถึงการประดิษฐ คิดค นที่ผ านกระบวนการศึกษา คนคว าหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 



๒๗ 

 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับชาติรวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

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 หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร วิชาการที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการ
เผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมกับกลุมวิชา
ทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) และวรรณศิลป (Literature) และตามการแบงกลุม ISCED (International 
Standard Classification Eduction) ไดแก คณะวิจิตรศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยเปนผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อใหเกิดผลงานในมิติ
ใหม หรือเปนการพัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตรทางสิลปะงานสรางสรรคยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะ
ทางที่มีคุณคาและคุณประโยชนเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือ  ผลงานวิชาการ(ไมจําเปน ตองเปนงาน
วิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงาน
ศิลปะ ดนตร ีนาฎศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย  โดยมีการจัดการการ
นําเสนอในระดับชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจาก
องคกร สมาคมที่เก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

 
 



๒๘ 

 

งานสรางสรรคท่ีเผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆอาทิผลงาน
ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป ฯลฯ ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการ
การนําเสนอในระดับนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาต ิ

แหลงเผยแพรท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการ
แสดงซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยประกอบดวย
หลักเกณธในการพิจารณาคุณภาพ ดังตอไปนี ้

๑. ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา 
๒. หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และ

มีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
๓. แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาต ิ

หรือเปนโครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ 
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดย

มีองคประกอบของคณะกรรมการที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนระดับชาต ิ
ผูทรงคุณวุฒ ิและนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการ 

๕. ศิลปะที่ไมตองการแสดงที่หอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการ
ประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่
แสดงกิจกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เชน การ
แสดงพื้นบาน ดนตร ีดุริยางคศิลป และนาฏศิลปนอกสถานที ่(Street Performance) เปนตน 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนํามาใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย 
โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตาม
วัตถุประสงค และ/หรือไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม มีดังนี้  



๒๙ 

 

      ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชนในเรื่องตางๆทีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแกการใชประโยชนดาน
สาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
     ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
      ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน หมายถึง 
หนวยงานหรือองคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่ มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผล
ของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 

ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการหรือเทียบเทา 
 ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Books) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ 
การวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซ่ึง
มีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการ



๓๐ 

 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือ
ผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น
อยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริม
ปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

จรรยาบรรณนักวิจัย  หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงาน
วิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษา คนควาใหเปนไป อยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

๑) นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
๒) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 
๓) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
๔) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
๕) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศร ีและสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 
๖) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
๗) นักวิจัยพึงนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
๙) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดม่ันในหลักการ ๖ ประการ คือ 
๑) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ๒) ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได ๔) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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๖) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอ นักศึกษา และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ 
คือ ๑) จรรยาบรรณตอตนเอง ๒) จรรยาบรรณ         ตอวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  ๔) 
จรรยาบรรณตอหนวยงาน ๕) จรรยาบรรณตอผู บังคับบัญชา  ๖) จรรยาบรรณตอผู ใตบังคับบัญชา ๗) 
จรรยาบรรณตอผูรวมงาน ๘) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผู รับบริการ ๙) จรรยาบรรณตอประชาชน 
และ๑๐) จรรยาบรรณตอสังคม 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป
การศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน ๓๖ หนวยกิตต อป 
การศึกษา 
(๑๘ หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

           - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค
พิเศษ :  ลงทะเบียน  ๒๔  หนวยกิต ตอปการศึกษา (๑๒ หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  ๔๕ หนวยกิตต อป 
การศึกษา 
(๑๕ หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

        -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หนวยกิตตอป 
การศึกษา(๑๐ หนวยกิตตอภาคการศึกษา)   
ขั้นตอนการคํานวณคา  FTES มีดังนี้ 

๑) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซ่ึงก็คือ  ผลรวมของผล
คูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดย
มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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SCH =   ∑ nici 
เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที ่i 

      Ci =     จํานวนหนวยกิตของวิชาที ่i 
 
๒) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้

 FTES =                              SCH 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได
มีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการ
สอนของอาจารยเปนการพิเศษ 

แนวปฏิบัติท่ีด ีหมายถึง   วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสู 
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เป นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฏชัดเจน  โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ 
บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ผูมีสวนได สวนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุมคนตางๆที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 
เช น นักศึกษา ผู ปกครอง สมาคมผูปกครอง ผู ปฏิบัติงานคู ความร วมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ  คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องค
การที่ทําหนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ 
ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา ๕ ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิ
เคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
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สถาบัน มีการกําหนด   ตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผนที่ถ
ายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  ประกอบดวย โครงการ
หรือกิจกรรม ต างๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเป าหมายตามแผนกลยุทธ  ตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผู รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา
ตามที่  ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยู ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค ประกอบของระบบ ประกอบดวย ป จจัยนําเข า 
กระบวนการ ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู ได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผลรวมทั้งการวิ
เคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และนําสงไปยังผู ที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตางๆ เป นเครื่องมือ
สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภท
มีไดหลายระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง  วัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตางกันออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 
หรือวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
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วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานข
อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เปนที่
ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ 

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเป
นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซง
จากองคการภายนอก  เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ดังนี้ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ  
เพื่อให เกิดประโยชนสุขต อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต องมีทิศทางยุทธศาสตร   และเป 
าประสงค ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและ  เปนระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองค
การสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน  แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผู มีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 
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๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การให บริการที่สามารถดําเนินการได 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเป าหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู ในระดับที่สนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจง
ไดเม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีส
วนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอป
ญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทอง
ถิ่น)  และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการให
บริการตอผูรับบริการและผูมีสวนได   สวนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม
กัน โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ
กอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผู 
มีส วนได สวนเสียที่เก่ียวของ ซ่ึงเป นข อตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุ 
มบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดค
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านที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผู เรียนตองศึกษาเพื่อใหไดรับการ
รับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 

อาจารยประจํา  หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งป
การศึกษา ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

ศิลปะ คือ งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย  ความงาม  และความสุข  แกผูคน สภาพแวดลอม  
และสังคม  เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม  ความสุนทรีย  เขาใจคุณคาและความสําคัญของ
ศิลปะ  ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วัฒนธรรม  หมายถึง  ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่ มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  เชน  เรื่อง
ความคิด  ความรูสึก  ความเชื่อ  กอใหเกิดวัฒนธรรม  โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม  รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย  วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล  เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม  วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปน
สากลแตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคา  สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  
วัฒนธรรมที่แสดงความเปนอุดมศึกษาที่ถือเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม  มีความเจริญงอกงามทางปญญา  
ความรู  ความคิด   ทัศนคติ  และจิตใจ  การมีน้ําใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม  สามารถเปน
ผูนําที่ดีและเปนที่พึ่งของสังคม  มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่นาศรัทธาเปนที่ยอมรับ  มีบทบาท
ตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลางกระแสวัฒนธรรม
สากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 

การพัฒนาสุนทรียภาพ  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเก่ียวกับความงาม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม  ที่มีผลกระทบตอบุคคล  สถาบัน  สภาพแวดลอม  และสังคมในแนวทางที่ดี
ขึ้น  โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน  และเปนที่ยอมรับรวมกันได  ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งใหม
ตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม  การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถ
สรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม  ทั้งทาง
เทคโนโลยี ระบบสังคม  และความนิยม  เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความเจริญกาวหนาอยางสันติ
สุข   
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สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง  คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผลตอ
การรับรูและความรูสึก  สามารถจรรโลงจิตใหมีความสุข มีรสนิยม  กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยที่งดงาม  
สามารถอยูรวมกันในสังคมที่เขาใจและผูกพัน  ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
ของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพื่อการดํารงรักษสืบตอไป 

สะอาด  หมายถึง  ไมรก  มีระเบียบ  รักษางาย  ใชสะดวก 

สุขลักษณะ  หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลภาวะ  สุขใจ  สบายกาย 

สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร  สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม  
ไมสิ้นเปลือง  และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถาศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษา ตองมีและปฏิบัติได ซ่ึงสามารถชี้ผลลัพธหรือผลกระทบไดดี 
และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนตัวบงชี้ที่พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง 
ประกอบดวย ๑๕ ตัวบงชี้ ทั้งตัวบงชี้ที่ ๑ ถึง ๑๑ เปนตัวบงชี้ตามพันธิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  

ตัวบงช้ีอัตลักษณ  หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละ
สถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงชี้อัตลักษณประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ ๑๖ 
และ ๑๗ 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผู
กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและ
แกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ  เชน การสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย  สุขภาพ   คานิยมและ 
จิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพรอมรับการ
เปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย   สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย  การแกปญหาความ
ขัดแยง สรางสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปน
สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ (เลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง) ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ที่ ๑๘  



๓๘ 

 

การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review 
เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถ
นํามานับไดเฉพาะที่เปนบทความฉบับสมบูรณ  (Full Paper) เทานั้น  

ทั้งนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทัง้หมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับ
ไดเพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไป
แลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและเกิดผลอยาง
ชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับ
การใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติ
ของการใชประโยชนที่ไมซํ้ากัน 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา (นับรวม
ของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการ
ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณา
ตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการ
ตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซํ้ากรณีที่ไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวาง
กระบวนการตีพิมพ  

ตัวบงช้ีดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศกึษาดําเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
จํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และสถาบัน
ผลิตบัณฑิตไดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งไดตาม
คุณลักษณะที่เปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดด ีถูกตอง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มี



๓๙ 

 

รสนิยมด ีคิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความใฝรูและสามารถแปลความคิดเปนการกระทํา
ไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาต ิ

ตัวบงช้ีดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจ
ดานการวิจัยอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก
สถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เปนนวัตกรรมที่นําไปสูการ
สรางและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรู
ใหมเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรหมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในงานไดจริง ทั้งการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิงสาธารณะ การใชประโยชนเชิง
นโยบาย และการใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 ถาสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง และสรางการ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ ดังนั้นจึงควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช
ประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เก่ียวกับการใชความรู
ในการพัฒนา เปนการเรียนรูที่สั่งสมและถายทอดไปสูผูอ่ืนได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพื้นฐาน
หรืองานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผลเปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และถายทอดองค
ความรูนั้นๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคมแหง
การเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต 
และวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ 

ตัวบงช้ีดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการที่
ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซ่ึงอาจใหบริการโดยการใช
ทรัพยากรของสถาบันหรือใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาท ิ



๔๐ 

 

การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง บริการศิษยเกาและประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้
สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบให เปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปน
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนที่พึ่งของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปน
รายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทาง
วิชาการโดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความม่ันคง  ความเขมแข็ง และการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาต ิตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และ
วิชาชีพในการตอบสนอง  ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ 

ตัวบงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเปนหนวย
สงเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมี
ความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และ
เรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการกํากับดูแลและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทศาสตร
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ตัวบงช้ีดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและ
การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับดูแลนโยบาย การ
ดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่จัด
ใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานให
เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มีการเผยแพรผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายในสถาบัน และภายนอก
สถาบันภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบ



๔๑ 

 

ธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการตรวจสอบได และหลักความ
คุมคา 

การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมีมาตรฐานและ
คุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถใน
การคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อุดมศึกษาไทยยัง
ตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมีความเปนเลิศที่ใชการ
ไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอยางตอเนื่องซ่ึงจะนํา
อุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปนการ
ประกันคุณภาพเพื่อความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพื่อผูเรียน หัวใจของระบบการ
ประกันคุณภาพที่ดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรม
ในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอ่ืนอยูเสมอ ซ่ึงจะนําไปสูการเปนองคการแหง
การเรียนรูที่เปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสารทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับการ
มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกขั้นตอน มี
กลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายที่มีสวน
รวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมี
อิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และใน
ขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของ   
แตละหนวยงานดวย 
 ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซ่ึง
ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการ
จัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเรงรัดให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจาก
ตนสังกัด ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได 
 



๔๒ 

 

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
เปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ ซ่ึง
สามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นํา
สังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิโครงการรักชาติ การบํารุงศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย   สุขภาพ   
คานิยมและจิตสาธารณะ   ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การ
พรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุมเฟอย  การ
แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

สวนท่ี 3 

องคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี ๑   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หลักการ 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน

หนาที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 
ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย      เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ
สังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕ ป ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  สํานักงาน

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

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



๔๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑    กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย     
การบริการทางวิชาการแก สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันเพื่อให
สถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ และแผน
ดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว  
จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของยุทธศาสตรดานตางๆของชาติ  รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี ้
เพื่อใหการดําเนนิงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

เกณฑมาตรฐาน 
 ๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุ มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)   
 ๒. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
 ๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ  ๔  พันธกิจ คือ ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี ้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 ๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ ๔ พันธกิจ 
 ๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 
๒  ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 



๔๕ 

 

 ๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพือ่พิจารณา 
 ๘. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๘ ขอ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑.๑   ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๑) 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบาย   
  สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง      
การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงคของสถาบัน  นําไปสูการกําหนดเปาหมาย
และแผนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งแผนพัฒนาคุรภาพของสถาบันแตละแหงที่จะสรางองคความรูให
สอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค  

เกณฑการพิจารณา  
๑. มีการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
๓. ผลการประเมินความเห็นของผูเรียนบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม  ๕ 
๔. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม  
๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ  ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

ปฏิบัติได  
๕ ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เปนตน 



๔๗ 

 

 สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกไดกําหนดอัตลักษณบัณฑิตไว คือ “บริการสุขภาพดวย
หัวใจ ความเปนมนุษย”  หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและ
ความทุกขของผูรับบริการและผูเก่ียวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการที่เปน
จริง  โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก 

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชนก ไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณไว  
ดังนี ้
     S=  Service  mind 
 SAP    A=  Analytical  thinking 
     P=  Participation/Patient Right 

 จิตบริการ (Service  Mind) 

 หมายถึงจิตที่พรอมทีจ่ะสละเวลา  แรงกาย  และสติปญญาเพื่อสาธารณะประโยชนเปนจิต
ที่ไมนิ่งดูดายเม่ือพบเห็นปญหาหรือความทุกขยามที่เกิดขึ้นกับผูคน  เปนจิตที่มีความสุขเม่ือไดทําความดี
และเห็นน้ําตาเปลี่ยนเปนรอยยิ้ม  เปนจิตที่เปยมดวย  “บุญ”  คือความสงบเย็นและพลังแหงความดีจิต
แหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพื่อนมนุษยดวยความเต็มใจ  สมัครใจ  อ่ิมใจ  ซาบซ้ึงใจ  ปติสุข  มี
คุณคาและพัฒนาจิตวิญญาณใหสูงขึ้น  เปนความสมัครใจ  เต็มใจตั้งใจทํา  และเสียสละทั้งแรงกายและ
แรงใจหรือทรัพยสินในการทํากิจกรรมหรือสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน และมี
ความสุขที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน 
 จิตบริการเปนการใหบริการโดยบูรณาการความเปนมนุษยเชื่อมโยงมิติทางสังคม  ออนโยน
ตอชีวิต  ออนนอมตอธรรมชาต ิ ความเปนกัลยามิตร  จัดบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

การคิดเชิงวิเคราะห  (Analytical  Thinking) 

คือ การคิดเพื่อใหเกิดมุมมองที่มองเห็นอยางเปนองคประกอบที่สัมพันธกันทั้งความสัมพันธ
ทางเดียวหรือทางตรงขามและนําไปสูการตีความและใหความหมายในองคประกอบนั้นๆ  อยางลึกซ้ึง  
อยางเปนเหตุผล  และสอดคลองกัน  ดังนั้น การคิดวิเคราะหจึงหมายถึงความสามารถในการ
จําแนก  แจกแจง  องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

 



๔๘ 

 

การคํานึงถึงส่ิงท่ีผูปวยและการใหผูปวยมีสวนรวม  (Patient  Right/Participation) 
สิทธิของผูปวยเปนสทิธิขั้นพื้นฐานของมนุษยบนการตัดสินใจดวยตนเอง  ซ่ึงแสดงถึงความ

เปนอิสระของมนุษย (Human Autonomy)  สิทธิผูปวยนั้นเปนสวนหนึ่ง  เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน 
สิทธิที่สําคัญที่สุดในการเปนผูปวยคือ  สิทธิที่จะไดรับการบอกเลาถึงขอมูลตางๆ ทั้งนี้ผูปวยจะไดเขาใจ
และยินยอมใหความรวมมือดวยความเต็มใจ  การยินยอมของผูปวยเปนสิ่งที่มีคุณคาเพราะผูปวยจะได
ทราบถึงธรรมชาต ิ ลักษณะการรักษา  ตลอดจนประโยชนอันถึงจะเกิดขึ้น  การยอมรับเรื่องการยินยอม
ของผูปวยสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับวาผูปวยมีเสรีภาพ  แมวาจะกรณีที่แพทยอธิบายใหแกผูปวยแลว
จะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ตาม  แตจุดนี้มีความสําคัญมากเพราะเปนการยอมรับใน
แนวคิดพื้นฐานที่วาผูปวยมีอิสระและสามรถเขามามีสวนรวม  โดยเขาใจถึงกระบวนการรักษาที่ดําเนิน
อยู  แทนที่ผูปวยจะมีความคิดเห็นวาตนเองเปรียบเสมือนแตผูรับและปฏิบัติตามคําสั่งแตเพียงอยางเดียว
เทานั้นสิทธิผูปวยเปนการยึดถือคุณคาของความเปนตัวของตัวเองของมนุษย (Autonomy)  และความ
เคารพผูปวยในฐานะที่เปนมนุษย  การใหขอมูลขาวสารแกผูปวยนั้นเปนวิธีที่ปกปองอันตรายแกผูปวยซ่ึง
จะเปนประโยชนโดยตรงดานวิธีการรักษา  นอกจากนี้การบอกขอมูลแกผูปวยใหเกิดความเขาใจ  เปน
สิทธิอันชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติตอผูปวยในฐานะที่เปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรี  มีความเสมอภาคดาน
การใชเหตุผล  การละเวนการปฏิบัติดังกลาวเทากับเปนการปฏิบัติตอมนุษยเสมือนเปนวัตถุหรือ
เครื่องมือไปสูเปาประสงคบางอยาง  เปนการกีดกันไมใหผูปวยไดมีโอกาสในการตัดสินใจดวยตนเอง   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑.๒  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ ๑๖.๒) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ  
 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด  

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน

เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อยางนอยรอยละ  ๒๐  ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาดังตอไปนี ้

๑. ปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาศึกษ รวมทั้งแผนกลยุทธ  
และแผนการปฏิบัติงานประจําปของสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซ่ึงแสดงให

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศน  และ     
พันธกิจของสถาบัน 

๔. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 
     สถาบัน (สมศ ๑๗) 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบาย 
 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนเอกลักษณะ
โดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถานศึกษาโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของสถาบัน ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจดุเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา

และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด 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 หรือจุดเดน

สถาบันอุดมศึกษา   
๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับ

เอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 



๕๑ 

 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษา
ที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนน
หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติทีด่ี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน  

หมายเหตุ  ๑. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันได 
ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 ๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
 ๓. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 

 สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  สมควรกําหนดใชเอกลักษณของ
สถาบันท่ีกําหนดไว คือ “สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”  หมายถึง การ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพเพื่อใหปฏิบัติงานอยูในหนวยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่เก่ียวของกับการดูแล รักษา สงเสริม และปองกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหนวยงาน
จัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระบบบริการสุขภาพชุมชน  หมายถงึ  การจัดบริการสุขภาพในระดับทองถิ่น ชนบท และชุมชน
เมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ และ สถาบันการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

องคประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผูเรียนมีความรู ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการ
สอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลา
วจึงเก่ียวของกับการบริหารจดัการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบ   ดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เก่ียวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆที่ใชใน
การผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารย และระบบการพัฒนา
อาจารย  (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห องสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน (จ) อุปกรณ 
การศึกษา (ฉ) สภาพแวด-   ลอมในการเรียนรู และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามที่แต ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นสมควร  ตามที่กฎกระทรวงวาด วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ กําหนด 

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

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ 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 



๕๓ 

 

๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.     (Framework for Higher 
Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๘. กฎกระทรวง วาด วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ   

     ๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     ๑๐. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

     ๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 
๑. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
      ๒. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เก่ียวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา๒๕๕๕  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ 
และ ขอ ๓ ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย างนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑ
การประเมิน ๕ ขอแรกและอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

 



๕๕ 

 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ ๑ ขอ ๒ 
และ ขอ ๓ ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ ๔  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ ๓ ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
๖. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวา รอยละ ๓๐  ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค๑ และ ค ๒) 

หมายเหต ุ
๑.การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ได
รับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา
สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว 

๒. การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)  ในป
การศึกษา  นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให
เปนไปตามรายละเอียดหลกัสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิซ่ึงอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค๑  ค๒ และ ง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๒   ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
๓   ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๔  ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 



๕๖ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๒   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น 
สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
สถาบัน 
เกณฑการประเมิน สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก ๒ แนวทางตอไปนี ้
 ๑) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  ๐ – ๕ 
หรือ 
 ๒) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ 
ผานมาเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ 
๑) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม ๕ 

เทากับ รอยละ ๓๐ ขึ้นไป หรือ 
๒) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่

ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๖ ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ 

     ๑.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 
๑๐๐ 
       จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

     ๒.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 คะแนนที่ได   =      รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๕ 
                                                   รอยละที่ใหคะแนนเต็ม ๕ 
 
 



๕๗ 

 

หรือ 
 ๑. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่
ผานมาเทากับ รอยละของอาจารย ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของ
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน 

     ๒. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนที่ได  = คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาx๕ 

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

หมายเหตุ  
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให มีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น  ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บาง
สาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ  ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับ
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

๓. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไม
จําเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒.๑  การพัฒนาคณาจารย (สมศ ๑๔) 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี  คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อให
อาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 
ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐ 

วิธีการคํานวณ  

 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
 

 อาจารยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน  

 
 
 



๕๙ 

 

สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกในชวงปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  กําหนดใหคาดัชนีคุณภาพ
อาจารยเปน ๓.๖ เทียบเทากับ ๕  คะแนน  โดยคํานวณจาก คะแนนสูงสุดอิงตามกรอบที่ กพ. กําหนด
ตําแหนงใหกับวิทยาลัย ซ่ึงกําหนดใหอาจารยทุกคนเลื่อนตําแหนงไดถึงระดับชํานาญการพิเศษ  และมี
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ เพียง ๑ ตําแหนง (ผูอํานวยการวิทยาลัย) หารดวยคะแนนสูงสุดอิงตามกรอบ
การกําหนดตําแหนงของมหาวิทยาลัย(ศาสตราจารยปริญญาเอก)  คูณดวย คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่ 
สมศ กําหนดไว ๕ คะแนน เขียนเปนสูตร ไดดังนี้       
                คาดัชนีคุณภาพอาจารย   (๖ / ๑๐)  x ๖       =   ๓.๖  เทากับ  ๕  คะแนน 
 และดวยยังไมมีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกและยังไมไดดํารงสถานะเปนนิติบุคคล ให
ใชการเทียบเคียง  ดังนี้ 
 อาจารยที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  เทียบเทากับ ผูชวยศาสตราจารย 
 อาจารยที่ดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ       เทียบเทากับ รองศาสตราจารย 
 อาจารยที่ดํารงตําแหนงระดับผูทรงคุณวุฒ ิ      เทียบเทากับ ศาสตราจารย 

ขอมูลท่ีประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง  
นับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปนรายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
และคาน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย  
 สําหรับวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  ใหนับเฉพาะอาจารยที่มีประสบการณการสอนภาคทฤษฏี/
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกทางสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  หรือ ไมนอยกวา  ๒  ป  หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาอ่ืน  
หรือ ไมนอยกวา ๓ ป หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวทิยาศาสตรสุขภาพ  ตามเกณฑการรับรอง
สถาบันของสภาการพยาบาล 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และ
การใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูล
จากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
พันธกิจและเปาหมายของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่

กําหนด 
๓. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใช ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

๕. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 



๖๑ 

 

หมายเหตุ 
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ ๓ เชน ผลการประเมินหรือผลการ
สํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสราง
ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒   ขอ 
มีการดําเนินการ  
๓ หรือ ๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี  นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดาน
กายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน เชน     
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหองสมุดและแหลงการเรียนรู อ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการ
นักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออก
กําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา ๘  

FTES ตอเครื่อง 
๒. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
๓. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเนต็ 
๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหารและสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ ๒ – ๕ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕   

๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ ๖ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 
 
 
 



๖๓ 

 

หมายเหตุ 
      ๑. ในเกณฑมาตรฐานขอ ๑ ใหนับรวม notebook และ mobile service ตางๆของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย 
      ๒. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน  โดย
ไมตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน  โดยการมีสวนรวมจาก
บุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู ที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของ
นักศึกษาซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรู ของนักศึกษา 
เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมง
เรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัด
สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  
(internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู 
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม

(ถามี )  กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา   ตามที่ กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผู เรียนไดเรียนรู 
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

๔. มีการใหผู มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเข
ามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

๕. มีการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง
ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 



๖๕ 

 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ 
       ๑. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สาร
นิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 
       ๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของ
สถาบันที่ไดพัฒนาขึ้น  และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
                กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) ตองมี
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาดวย 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๖.๑  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช) 
ชนิดของตัวบงช้ี     กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  
การจัดกระบวนการเรียนรูตองดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนดังนั้นสถาบันจึงควรจัดทํากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาใหมีคุณภาพ  
และมีประสิทธิผลที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

เกณฑมาตรฐาน 
๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษา

และ/หรือแหลงฝกหรือตามที่แสดงไวใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน 
ผลการสํารวจความเห็นผูใชบัณฑิต ฯ 

๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหนวยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ)  

๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหนวยการเรียนที่มีความสอดคลอง (ALIGN) ระหวาง 
วัตถุประสงคกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล   

๔) ทุกรายวิชามีผังการออกขอสอบ (Test Blueprint)  
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint  ใน

ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน   
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษขอสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใน

ทุกรายวิชา 
๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะหขอสอบ  โดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรง  ความยากงาย 

และคาอํานาจจําแนกของขอสอบทั้งรายขอคําถามและรายตัวเลือก    
๘) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการ

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมหรือการจัดการความรูหรือการพัฒนานักศึกษา อยางนอยรอยละ  ๑๐  ของ
รายวิชาชีพ (ในกรณีที่มีการบูรณาการในรายวิชาอ่ืนๆใหนับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)   

๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาในภาพรวม 
 
 



๖๗ 

 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๗ ขอ  
มีการดําเนินการ 

๘ ขอ 
มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค ซ่ึงผู สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย  ๒ สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผู ใช บัณฑิต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี ๕ ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม   ดานความรู   
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู ใช   และอาจปรากฏ
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิหรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ เ ช น  ก า ร
บริหารจัดการ การเปนผูใฝรู   ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ   ความสามารถในการประยุกตความรู กับ
การปฏิบัติงานจริง   สําหรับผู สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่
เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด   โดยเฉพาะ
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษและการนําเสนอผลงาน 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 
๑. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผู ใชบัณฑิตอยาง

นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
๒. มีการนําผลจากขอ ๑ มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

๓.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการสงเสริมให นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน 

 



๖๙ 

 

เกณฑการประเมิน  

เกณฑท่ัวไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒  ขอ 
มีการดําเนินการ    

๓  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ 
   อิสระภายใน ๑ ป (สมศ ๑) 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกต ิ
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขา
มาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานัน้   

วิธีการคํานวณ 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

x  ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว     
ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร  

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยาง

นอยรอยละ ๘๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม
ถึงรอยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซํ้าและรายงานผลที่ติดตามซํ้าเปรียบเทียบ
กับผลที่เก็บไดในครั้งแรก โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี ้

๑. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกตแิละภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 



๗๑ 

 

๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 
๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
๗. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ (สมศ ๒) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง 
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ระบุ โดยเปนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ ๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) 
ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตาม
สาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกร
วิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ดาน 
ตองทําการประเมินครบทุกดาน  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูไว ๖ ดาน  ดังนี้ 
 ๑. คุณธรรม จริยธรรม  
 ๒. ความรู  
 ๓. ทักษะทางปญญา  
 ๔. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต  
 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 



๗๓ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
ขอมูลจาการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน

เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยบะ ๓๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  โดย
มีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

๑. ขอ มูลที่ แสดงถึ งคุณภาพบัณฑิต ในด านต างๆ  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง  โดยใชแบบสอบถามที่
กําหนดโดย สมศ หรือรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานกลางที่ สมศ มอบหมาย 

๒. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต หรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเขาศึกษาตอ 

๓. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

๔. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง ๕ ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลให
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๗.๓.๑  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
   (สมศ ๓) (เฉพาะวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา) 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย
สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาประดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 
  ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ สารนิพนธที่
ตีพิมพ หรือศิลปนิพนธที่เผยแพร โดยผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไมสามารถนับเปน
ผลงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

หมายเหต ุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในรายงานสือเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
๐.๗๕ มีการตีพิ มพ ในราย งานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิ ชาการระดับนานาชาต ิ

(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
 



๗๕ 

 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 
๐.๑๒๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
๐.๕๐ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
๐.๗๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๕ เทากับ ๕ คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปปฏิทินที่ตรงกับป
การศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น  

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติพรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อ
หนวยงานหรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน คา
น้ําหนักของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น   

๓. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๗.๓.๒ ผูสาเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด (สมศ ๓)  
   (ทุกแหงยกเวนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา) 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  ผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่ผานเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามที่หลักสูตรกําหนด  โดยใชเวลาในการศึกษาไมเกิน ๔ ป สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  และใชเวลาใน
การศึกษาไมเกิน ๒ ป สําหับหลักสูตรต่ํากวาปริญญาตร ี

วิธีการคํานวณ 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 

x  ๑๐๐ 
จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน 

เกณฑการใหคะแนน   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๙๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๗.๔  ผูสาเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ป  
   (สมศ ๔) (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี เปรียบเทียบจานวนบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานภายใน ๑ ป 
กับจานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน โดยใหนาเสนอในรูปรอยละ  

บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในกลุม
สาขาวิชาที่ตองสอบใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใหนับไดทั้งบัณฑิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ  

บัณฑิตท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่สาเร็จการศึกษา ตามเกณฑสภาการพยาบาลท่ีไดรับการ
ยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด ทั้งนี้การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะนับผลผูที่สอบผาน
ภายในหนึ่งปนับจากวันทีส่าเร็จการศึกษาเทานั้น  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ป X ๑๐๐  
                  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศึกษาเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๘  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน
ปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิรวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบัน
จึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปน

ลายลักษณอักษร 
๒. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมตามขอ ๑ ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 
๓. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน

ขอ  ๑ โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว 

บงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๙๐ ของตัว 
บงชี้ 

๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ

หมายเหตุ 
       ๑. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม  จริยธรรม  หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ ๕๐ และมีผูเขารวมการแขงขั้น
หรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ๓ สถาบันขึ้นไป) 
 ๒. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
 



๗๙ 

 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒  ขอ 
มีการดําเนินการ    

๓  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔  ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

องคประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพื่อให นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (๑) การจัดบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกาซ่ึงสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา 
และ (๒) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
สถาบัน ทั้งนี้เพื่อให นักศึกษาได พัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

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

๓. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ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 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ให นักศึกษาและศิษย เกาอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (๑) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต (๒) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน 
ทุนกูยืมการศึกษา  แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (๓) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
๒. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
๔. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ ๑ – ๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
หมายเหตุ 
      ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ ๔ และ ขอ ๕ โดย
อนุโลม 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓   ขอ 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 



๘๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมให มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ 
อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย
สถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ผู เขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 
อารมณ รางกาย  และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๕ ประการ 
ไดแก (๑) คุณธรรม  จริยธรรม (๒) ความรู (๓) ทักษะทางปญญา (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่สภาหรือองคกรวิชาชีพได กําหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

เกณฑมาตรฐาน 
๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
๒. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
๓. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู ดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย ๒ ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีการสนับสนุนให นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง

สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
 



๘๓ 

 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  
๓ - ๔  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕  ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

องคประกอบท่ี ๔  การวิจัย 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจดุเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้
อยางมีประสิทธิภาพและคณุภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เกิดประโยชน   การวิจัย 
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ ๓  ประการ คือ ๑) สถาบัน
ตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตาม
แผน   ๒) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของ
ชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 

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 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
๕. นโยบายและยุทธศาสตร การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 
การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 
      ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู ดานจรรยาบรรณ

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยาง

นอยในประเด็นตอไปนี ้
 - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย เครื่องมือ หรือศูนย ให 

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ ๔ และขอ ๕ อยางครบถวนทุกประเด็น 
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบัน 
 
 



๘๖ 

 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ

จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค ๒) 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
๔ หรือ ๕  ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
๖  ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ
ครบ ๗ ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป
และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ 

กลุม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑.๑  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ ๕) 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตาม
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจะยประจํา 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 
 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
๐.๒๕ มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
๐.๕๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ 
๐.๗๕ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยูในควอไทลที ่๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ 

๑.๐๐ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยูในควอไทลที ่๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 

 

 

http://www.scimagojr.com)
http://www.scimagojr.com)


๘๘ 

 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 
๐.๑๒๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
๐.๕๐ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
๐.๗๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา
รวมพิจารณาดวย 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ๒๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

 
 
 

 
 
 
 



๘๙ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒   ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยัง
คณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตอง
จัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได
และรวดเร็วทันเหตุการณ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๓. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 
๒  สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

๔. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ
ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน  

เกณฑท่ัวไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 



๙๐ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒.๑  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน(สมศ ๖) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตาม
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคการเผยแพรอยางกวางขวางจากการที่ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใช
ประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 

๑๐
๐  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ 
ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตาม
แนวทางดังตอไปนี ้

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้อยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่
เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 



๙๑ 

 

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
การพัฒนาสาธารณะไปใช 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําที่ลาศกึษาตอ  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒.๒  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ(สมศ ๗) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัยการปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และเปนประดยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
๐.๒๕ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
๐.๕๐ บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
๐.๗๕ ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
๑.๐๐ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 

วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
x ๑๐๐ 

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

เกณฑการใหคะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 
 
 
 
 



๙๓ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีระดับ
คุณภาพของอาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อ
เจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ชื่อหนวยงาน
ที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เก่ียวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละ
ชิ้น 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๔.๓   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 
    นักวิจัยประจํา  
ชนิดของตัวบงช้ี   ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงช้ี   ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน    
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัว
บงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน  โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง ๐ – ๕ 

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

คะแนนเต็ม ๕ เทากับ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
๑.๒ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันทีกํ่าหนดใหเปน

คะแนนเต็ม ๕ เทากับ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
๑.๓ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม ๕ เทากับ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปตอคน 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

สูตรการคํานวณ  
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =        
 

๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนที่ได = 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
๑. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
๒. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหต ุ: 
๑. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม

นับรวมผูลาศึกษาตอ 
๒. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา  ปปฏิทิน หรือปงบประมาณ

นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนการวิจัย  ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ  ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ  กรณทีี่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 

๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย  แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคคลสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
 

 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก         x ๕ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

 



๙๖ 

 

องคประกอบท่ี ๕  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักการ 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย
ตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใช
ประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการ
นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู
และประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน
ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขาย
กับหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการ
ทางวิชาการดวย 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  กา รบ ริ ก า รท า ง วิ ช า ก าร แก สั ง ค ม เ ป นภ าร กิ จหลั ก อ ย า งหนึ่ ง ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และ
มีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมี
ความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบทีกํ่าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ 
 เกณฑมาตรฐานขอที ่๔ ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ ๒ และ 
ขอ ๓ 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 

 

 



๙๘ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑.๑  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
   พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย(สมศ๘) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซ่ึงอยูในฐานะที่เปนที่
พึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนใน
ดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการ
วิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณ
มาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชา
หรือหลักสูตร เปนตน 

วิธีการคํานวณ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๓๐ เทากับ ๕ คะแนน   

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการ

ประมวลความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการ
วิจัยโดยอาจไปตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาใหมหรือ
นําไปสูการเปดรายวิชาใหม 

๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน 
และโครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการ
หนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจัยก็ได 

๓. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการ
ประเมินในระดับคระและระดับสถาบัน 



๙๙ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒   กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ ๕.๒) 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนอง
ความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (๑) ประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการ (๒) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (๓) ความรูที่เกิดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

๒. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
๔. มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 
๕. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

 

 

 
 



๑๐๐ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒.๑  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
   (สมศ ๙) 
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการและผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ  ทําใหชุมชนหรือองคกร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
๔. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการปฏิบัต ิ 
๑ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๒ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๓ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๔ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
๓. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิก

ของชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  และพัฒนาตามอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

 



๑๐๑ 

 

๔. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกร
ที่สรางประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาของตอสังคม  ชุมชน หรือองคกร 

๕. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต  ๒ ปขึ้นไป 
๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต ๕ ปขึ้นไป 
๗. “เขมแขง็” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได 

หมายเหตุ  สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไ่ดรับการประเมินป ๒๕๕๕ เปนตนไป สามารถใช
โครงการ/กิจกรรมใหมทีป่รากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปนโครงการ/
กิจกรรมที่ตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได โดย สมศ.จะพิจารณาให
คะแนนลวงหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

องคประกอบท่ี ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักการ  
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูร
ณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน
พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองค
ความรูที่ดีขึ้น 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

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

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน  
๑. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
๓. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาต ิ

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
มีการปฏิบัต ิ
๑ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๒ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๓ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ 
๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖ ขอ 

 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑.๑  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๐) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของ
บุคคลและสังคม  เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการ
สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปน
แบบอยางที่นาศรทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม  การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่ม่ันคงและยั่งยืน โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและ
สามารถประเมินผลได 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง 
๔. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาต ิ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 พรอมรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประดยชนและคุณคาตอชุมชน) 
 



๑๐๕ 

 

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วี
การวิเคราะหผล เปนตน  

๕. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติ และนานาชาต ิจากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑.๒  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถี
ชีวิตและสังคม  โดยมีลักษณะที่เปนพลวัติ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอย างมีปญญา 
โดยมีแผนในการพัฒนา ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  
สามารถเลือกรับรักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียที่มี
รสนิยม 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ด ี
๒. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
๔. การจัดใหมีพื้นทีแ่ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ  
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑-๔  ไมต่ํากวา 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 ที่สถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา  

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได  



๑๐๗ 

 

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม   

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซ่ึงขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ 
เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 

๕.  ขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ และขอ ๓ 
หมายเหต ุ
 ๑. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ  รักษางาย  ใชสะดวก 
          ๒. สุขลักษณะ  หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลภาวะ  สุขใจ  สบายกาย 
          ๓. สวยงาม  หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร  สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพื้นที่
แวดลอม  ไมสิ้นเปลือง  และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 



๑๐๘ 

 

องคประกอบท่ี ๗   การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 
 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน
ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

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

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

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
๖. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐ 
๗. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

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

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑   ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑) 
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
เกณฑมาตรฐาน : 

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

๓. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

๕. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสยี 

๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
หมายเหตุ 
 หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ ๖ นั้น  ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง ๑๐ ประการ  ตามนิยามศัพทที่ระบุไว  ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑ
ของ สมศ 
 



๑๑๐ 

 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑.๑  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ ๑๓) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารสถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนมติสภา
สถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษาที่กําหนดใหมีระบบการ
ประเมินผูบริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ  ๑. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบด ี 
 ๒. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานที่

เทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 



๑๑๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๒   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ ๓ กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 
เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 

เกณฑมาตรฐาน  
๑. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลติบัณฑิตและดานการวิจัย 
๒. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ 
๓. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacitknowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

๔. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) 

๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacitknowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 



๑๑๓ 

 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๓   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุก
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและ
การตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาว
ตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 
เกณฑมาตรฐาน : 

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

นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
๕. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๔   ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ ๗.๔) 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ
คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้ง
การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุง
ระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน  
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดาน ตาม

บริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี ้
  - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
    สถานที)่   
  - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
  - ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
 - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
  บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
   อาจารยและบุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
  - อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ ๒ 

๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 



๑๑๖ 

 

๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๖. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

หมายเหตุ 
 คะแนนการประเมินจะเทากับ ๐ หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
 ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (๐) คะแนน เชน 
 ๑.มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณดังกลาวได แต
ไมพบแผนการจัดการความเสื่ยงหรือไมพบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 ๒.สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ 
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเปนขาวํารากฎใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
 ๓.สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๓ ขอ หรือ ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

 



๑๑๗ 

 

  **หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูยย (๐) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (๐) ดวยเชนกัน หากเห็นไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 
 การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (๐) ไดแก 
 ๑.สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
 ๒.เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
 ๓.เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได
กําหนดไวลวงหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

องคประกอบท่ี ๘   การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรบัสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย
บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการ
ใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายได
ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย 
ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยาง
ครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความ
โปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

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

 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยาง มี
ประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ
ดําเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืน ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณ
และการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงนิอยางมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได 

เกณฑมาตรฐาน  
๑. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
๓. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง 
๕. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
๖. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
๗. ผูบริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับ



๑๒๐ 

 

การดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช 
ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิด
ผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลง
เงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุน
ดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุน
ของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธทางการเงนิจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  หรือ ๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ ขอ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

องคประกอบท่ี ๙   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

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

๓. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
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 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๙.๑   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง
สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ
สถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและ
หนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป  

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

๒. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
๔. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย ๑) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้



๑๒๓ 

 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องคประกอบคุณภาพ 

๗. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

๘. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ 
๒  หรือ๓ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๔  หรือ ๕  หรือ 

๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๗ หรือ ๘ ขอ 

มีการดําเนินการ 
๙ ขอ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๙.๑.๑  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ ๑๕) 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ระบุไววา “...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...”  ทั้งนี้ สถานศึกษาจะ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
ตนสังกัดกําหนด  โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซ่ึงผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัดนี ้ จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการ
ดําเนินงานดานตางๆของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้นในการประเมินตัวบงชี้นี้จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 

วิธีการคํานวณ 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุรภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 

หมายเหตุ 
  ๑. ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) 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 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

มาตรการสงเสริม 
 

ตัวบงช้ีท่ี...........  ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ (สมศ ๑๘) 
  ตัวบงช้ีท่ี ...................ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเดน็ท่ี 
๑ (สมศ ๑๘.๑) ภายในสถาบัน 
  ตัวบงช้ีท่ี ...................ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 
๒ (สมศ ๑๘.๒) ภายนอกสถาบัน 
ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นชี้นํา หรือแกปญหา
สงัคมในดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิความรักชาติ บํารุง
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและ
ผูสูงอาย ุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิง่แวดลอม 
อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข ความปรองดอง 
ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง เปนตน 
 ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นํา หรือแกปญหาสังคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ  ตองผานการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
๓. มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม 
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได  
๑ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๒ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๓ ขอ 

ปฏิบัติได  
๔ ขอ 

 ปฏิบัติได  
๕ ขอ 



๑๒๖ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ

สถาบัน  ดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได
ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
จากการดําเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๘ 

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ 
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปการศึกษา 
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
(ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
หมายเหต ุ

๑. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย



๑๒๙ 

 

กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี ้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการ
ดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิโดยเกณฑ 
การประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวใน 
แตละป 

๒. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมีระบบการสอบซอม
อนุโลมใหปรับตัวบงชี้ในขอ ๔ และขอ ๕ เปนดังนี้ ขอ ๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปดสอน ขอ ๕ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ หลังสิ้นสุดปการศึกษา ภายใน ๙๐ วันหลังสอบซอม 
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