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บทที� 1 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา 

 
ความจําเป็นและวตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 ภารกิจหลักที>สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาํเนินการตามภารกิจ ทัJง 4 
ประการดังกล่าวมีความสาํคัญอย่างยิ>งต่อการพัฒนาประเทศทัJงระยะสัJนและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที>ท ําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็น
สิ>งจาํเป็นที>จะต้องเร่งดาํเนินการปัจจัยดังกล่าว คือ 
 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติภายในประเทศ มีแนวโน้มที>จะมีความแตกต่างกัน
มากขึJน ซึ>งจะก่อให้เกดิผลเสยีแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทัJงในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื>อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ>งทัJงสองประเดน็ต้องการการรับประกนัของคุณภาพการศึกษา 
 3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที>จะต้องสร้างความมั>นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา 
องค์ความรู้ และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึJ น ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทัJงอุตสาหกรรมและบริการ  
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ>นและชุมชน 
 4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที>เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ทัJงนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั>วไป 
 5. สงัคมต้องการระบบอุดมศึกษาที>เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วม (Participation) 
มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ>งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ.2545
กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทาํหน้าที>ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื>อวันที> 7 สิงหาคม 
2549 เพื>อเป็นกลไกกาํกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื>องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื>อวันที> 12 พฤศจิกายน 2551 เพื>อเป็นกลไกส่งเสริมและกาํกับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา 
ให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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 9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื> องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื>อวันที> 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 
แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื>อวันที> 16 กรกฎาคม 2552 
เพื>อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื>อการประกัน
คุณภาพของบัณฑติในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 ด้วยความจาํเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจาํเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีJ  
 1. เพื>อตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที>สถาบันนัJนๆ กาํหนดขึJน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีJ ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 
 2. เพื>อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และ
เป้าประสงค์ (Goals) ที>ตัJงไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 
 3. เพื>อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง  
จุดที>ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาํเนินงานเพื>อเสริมจุดแขง็ และพัฒนา
จุดที>ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื>อง 

4. เพื>อให้ข้อมูลสาธารณะที>เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ทาํให้มั>นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที>มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที>กาํหนด 
 5. เพื>อให้หน่วยงานต้นสงักัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที>เกี>ยวข้องมีข้อมูลพืJ นฐานที>
จาํเป็นสาํหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที>เหมาะสม 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ.2545  

ได้กาํหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที>มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาํหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ>งประกอบด้วย“ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื>อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที>กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษากาํหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ>งของกระบวนการบริหารการศึกษาที>ต้องดาํเนินการอย่างต่อเนื>อง มีการจัดทาํรายงาน
ประจําปีที> เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด  
และหน่วยงานที>เกี>ยวข้องเพื>อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื>อนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาและเพื>อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
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การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื>อให้มีการติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ  
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ>งประเมินโดย “สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื>อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 ได้กาํหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครัJง ในทุกรอบ 5 ปี นับตัJงแต่การประเมินครัJงสุดท้าย  
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที>เกี>ยวข้องและสาธารณชน ซึ>ง สมศ. ได้ดาํเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกระหว่าง พ.ศ. 2544-2548 และรอบที>สองระหว่าง พ.ศ. 2549-2553  
และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที>สาม จะดาํเนินการระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 ในการประเมิน
รอบที>สามของ สมศ. เป็นการประเมินทัJงระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใด จัดการศึกษานอก
สถานที>ตัJงหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการศึกษานอกสถานที>ตัJงหลักทัJงหมด นอกจากนัJน การ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที>แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร รูปแบบและวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที>กาํหนดโดย
สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ>งมีหลักการสาํคัญ 5 
ประการ ดังต่อไปนีJ  

1. เป็นการประเมินเพื>อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื>องการตัดสิน  
การจับผิดหรือการให้คุณ – ให้โทษ 

2. ยึดหลักความเที>ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(Evidence – Based) และมีความรับผิดชอบที>ตรวจสอบได้ (Accountability) 

3. มุ่งเน้นในเรื>องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกลัยาณมิตรมากกว่าการกาํกบัควบคุม 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที>
เกี>ยวข้อง 

5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที>กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 
2545 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกาํหนด
เป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เตม็ตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที� 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กําหนด 

แนวทางการพัฒนา และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที>ไร้ทศิทาง ซํJาซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสทิธิภาพ โดย
ใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาํเนินการ กล่าวคือ ให้มีการ
สร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกจิของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ>งมีพืJ นที>บริการ  
และจุดเน้น ระดับการศึกษาที>ต่างกนั รวมทัJงมีพันธกจิและบทบาทในการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทัJงการพัฒนาฐานรากสงัคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอาํนาจ
ในระดับท้องถิ>น การขับเคลื>อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ>นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันใน
โลกาภิวัตน์ ซึ>งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านีJ จะนาํไปสู่การเปลี>ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผล
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กระทบ ที>เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสาํคัญ อาท ิสามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจ ของ
ตั ว เ อ ง  ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ 
ดีขึJ น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทาํงานของอาจารย์ สามารถปรับจาํนวนของบัณฑิตใน
สาขาที>เป็นความต้องการของสงัคม ลดการว่างงานโดยที>สถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มเหล่านีJ มีกลไกร่วมกัน
ในการประกนัคุณภาพ เพื>อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี>ยนกนัได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะ
ยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที> นั กศึ กษา  
และสาธารณะให้ความเชื>อถือ เป็นฐานและเงื>อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน
จากภาคเอกชน รวมทัJงการโอนย้ายหน่วยกติ 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดั งก ล่ าว  กระทรวงศึ กษาธิก าร ไ ด้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื>อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 กาํหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน หมายถึง สถาบันที>เน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ>ากว่าปริญญาตรี  
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ>น เพื>อเตรียมกาํลังคนที>มีความรู้ เข้าสู่ภาคการผลิตจริง 
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี>ยนอาชีพพืJนฐาน เช่น แรงงานที>ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที>ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาํไปสู่ความเข้มแขง็ของชุมชน และการ
พัฒนาที>ยั>งยืน 

กลุ่ม ข สถาบนัที�เนน้ระดบัปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที>เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีเพื>อให้ได้บัณฑิตที>มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื>อนการพัฒนาและการเปลี>ยนแปลง 
ในระดับภมูิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแขง็ให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค 
เพื>อรองรับการดาํรงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด้วยกไ็ด้ 

กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที>เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทัJงสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สงัคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
รวมทัJงสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทาํวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิต
ที>มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสงู หรือเน้นทัJงสองด้าน รวมทัJง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทัJงอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนีJ อาจ
จาํแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที> 1 เป็นสถาบันที>เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที> 2 เป็น
สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบนัที�เนน้การวิจัยขั7นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก หมายถึง สถาบันที>เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเน้นการทาํวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที>
เป็นผู้นาํทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื>อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า
ระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนัJนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
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การประกนัคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม  (ฉบับที>  2) พ.ศ. 2545  
ในหมวด 5 ที> ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา มีหน้าที>พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที>สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคาํนึงถึง
ความเป็นอสิระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
จั ดทําม าตรฐานการอุ ดมศึ กษา เ พื> อ ใ ช้ เ ป็นกลไกระดั บกระทรวง  ร ะดั บคณะกรรมกา ร 
การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื>อนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที>จัดทาํขึJ นฉบับนีJ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที>
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาํคัญที>ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ 
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที>คาํนึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื>อให้ทุกสถาบันสามารถนาํไปใช้กาํหนดพันธกิจ และมาตรฐาน
ของการปฏบิัติงานได้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที>ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที> 7 สงิหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานย่อยทัJง 3 ด้านนีJ  อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที>ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานที> 1 คุณลักษณะของคนไทยที>พึงประสงค์ ทัJงในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที> 2 
แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที> 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้  แต่ละ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื>อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที> เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดทาํมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื>อ
นาํไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที>มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกจิในการจัดตัJงที>
แตกต่างกันได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และกาํหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันที>เน้นการวิจัยขัJนสูงและผลิต
บัณฑติระดับบัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

นอกจากนัJน ยังได้จัดทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื>อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื>อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ และ
สาขาวิชา โดยกาํหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะ
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ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื>อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานอื>นๆ อาท ิเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑก์ารขอเปิดและดาํเนินการหลักสตูรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การกาํหนดชื>อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี>ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที>ตัJงของสถาบันอุดมศึกษา เพื>อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทัJ งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ> งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื>องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื>อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที>กาํหนด ทัJง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที> เกี> ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื> นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที> พัฒนาขึJ นตามที>กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทัJงนีJ ความ
เชื>อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที>เกี>ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
แสดงในแผนภาพที> 1.1 
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ภาพที� 1.1 ความเชื�อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 

 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก 
ถึงความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาํประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื>องนโยบาย
และแนวปฏบิัติในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตัJงแต่ปี พ.ศ.2539 เพื>อเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาํคัญ 3 ประการ คือ การให้
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดาํเนินการของสถาบัน (Institutional 
Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที>จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ
ความรับผิดชอบ ที>ตรวจสอบได้ (Accountability)  
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ.2545  
ได้ระบุ ให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบ
กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  พ . ศ .  2 5 4 6  
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกาํหนดให้สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที>พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที>สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม

ฐานความรู้ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์กํากับมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู/้สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุ้ณภาพ 
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ระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัJงสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที>เกี>ยวข้อง สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีหน้าที>ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยมีรายละเอยีด ดังนีJ  
 1. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากที>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที>ทาํหน้าที>กาํกับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื>อให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ>งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื>อวันที> 21 
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ>งต่อมาได้จัดทาํเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื>อง ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื>อใช้เป็นแนว
ปฏบิัติ สาระสาํคัญของประกาศฉบับนีJ ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพ และประสทิธิผล รวมทัJงให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที>มีหน้าที>กํากับดูแล
สถาบันการศึกษา เพื>อเตรียมความพร้อมสาํหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มี
ก า ร แ ต่ ง ตัJ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ขึJ น 
ในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื>อกาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์แนวทาง วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ
วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดาํเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ>ง สาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทาํกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื>อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดย
สาระสาํคัญเกี>ยวกบัระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนีJ ยังคงไว้ 
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ>งสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมา
อย่างต่อเนื>อง ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาทาํหน้าที>หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกาํหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี>ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื>อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาํผลการประเมินคุณภาพ
ทัJงภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื>อง นอกจากนีJ  ยังมีการปรับเปลี>ยนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   
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และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ>งครัJง ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัJง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน สาระสาํคัญของกฎกระทรวงฯ ส่วนที>
เกี>ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังนีJ  
 1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที>ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก
ประเดน็ต่อไปนีJ  

 1.1.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคาํนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที>กระทรวงศึกษาธกิารประกาศกาํหนด 
  1.1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในที>กาํหนดไว้ 
  1.1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที>ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีJ คุณภาพการศึกษา 
 1.2 วิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที>ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏบิัติ ดังนีJ  

 1.2.1 ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที>รับผิดชอบการดาํเนินการด้านการประกันคุณภาพขึJ น โดยมีหน้าที>พัฒนา บริหารและ
ติดตามการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื>อให้เกิดความ
มั>นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 
  1.2.2 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื>อใช้กาํกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบาย และหลักการที>สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
  1.2.3 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาํเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ>งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
  1.2.4 ให้คณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที>ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนีJ  1) หลักสตูรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 3) สื>อการศึกษาและเทคนิคการสอน 4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื>น 5) อุปกรณก์ารศึกษา 6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 7) การ
วัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา และ 8) องค์ประกอบอื>นตามที>แต่ละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเหน็สมควร ทัJงนีJ  ให้แต่ละคณะวิชา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มี
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที>เห็นสมควร โดยให้สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื>อง 
 1.3 การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ>งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
ที>คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื>อง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดทาํรายงานประจําปีที>เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที> เกี>ยวข้องเพื> อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
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โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 
 1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสงักดั 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานัJนอย่างน้อยหนึ>งครัJงในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทัJงเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 2. แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.1 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที>เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพที>ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นระบบเฉพาะที>สถาบันพัฒนาขึJ นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการ
ทาํงานที>เริ>มต้น จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง
พัฒนา ทัJงนีJ  เพื>อให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื>อง 
ขณะเดียวกันกเ็ป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั>นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที>มีคุณภาพ 

2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชีJ และเกณฑป์ระเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที>เป็นกรอบสาํคัญในการดาํเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องดาํเนินการให้ได้ตามมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์อื>นๆ ที> เกี> ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื>อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณมีหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
  ตัวบ่งชีJ  เป็นข้อกาํหนดของการประกันคุณภาพภายในที>พัฒนาขึJ นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที>มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน 
ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนดาํเนินการ 2) การผลิตบัณฑติ 3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) 
การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ>ง
ตั ว บ่ ง ชีJ ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ ชีJ วั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที> พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น 
การอุดมศึกษา มาตรฐาน และหลักเกณฑอ์ื>นๆ ที>เกี>ยวข้องกบัองค์ประกอบคุณภาพนัJนๆ ได้ทัJงหมด 
  เกณฑก์ารประเมิน เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชีJ  ซึ>งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที>เป็นมาตรฐานซึ>งกาํหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง  
อาท ิสมศ. ทัJงนีJ  เพื>อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั 

2.3 กลไกการประกนัคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที>มีความสาํคัญส่งผลให้การดาํเนินงานประสบ
ความสาํเรจ็และนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื>อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหาร
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สงูสดุของสถาบันที>จะต้องให้ความสาํคัญและกาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที>ชัดเจนและ
เข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื>อง หน้าที>สาํคัญประการหนึ>งของ
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานนีJ  คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทัJงตัวบ่งชีJ  และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที>เหมาะสมสาํหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที>ใช้ต้องสามารถเชื>อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏบิัติงาน ตัJงแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทาํคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื>อกํากับการดําเนินงาน แต่ที>สาํคัญ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนีJ ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศที>มี
ประสทิธภิาพซึ>งสามารถใช้งานร่วมกนัได้ในทุกระดับ 

2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลดาํเนินงานเป็นสิ>งจาํเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ การวัด
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทาํได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที>เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตัJงแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา 
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที>สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนัJน ระบบสารสนเทศที>ดี มี
ประสทิธภิาพจึงเป็นปัจจัยสาํคัญยิ>งที>จะส่งผลต่อความสาํเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขัJนตอนการดาํเนินงานตัJงแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจาํการตรวจสอบประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 การเชื>อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 
2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ>งของกระบวนการบริหารการศึกษาที>
ต้องดาํเนินการอย่างต่อเนื>อง” ในขณะที>มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาํหน้าที>พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื>อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ>งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที>ต้องดาํเนินการอย่างต่อเนื>อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที>เกี>ยวข้องกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื>อนาํไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สมํ>าเสมอด้วยเหตุนีJ ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัJงปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ ์(Output/Outcome) ซึ>งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที>เน้น
การประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนัJน ความเชื>อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ>งจาํเป็น โดยได้เชื>อมโยงให้เหน็จากแผนภาพที> 1.2 
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ภาพที� 1.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
 

จากแผนภาพที> 1.2 จะเห็นว่า เมื>อสถาบันอุดมศึกษามีการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน
แล้วจาํเป็นต้องจัดทาํรายงานประจําปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ>งเป็นผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื>อ
นาํเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที>เกี>ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสาร
ดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื>อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ
ของต้นสงักัด และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนัJน สถาบันอุดมศึกษาจาํเป็นต้องจัดทาํรายงานการประเมิน
ตนเอง ที>มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที>แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
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บทที� 2  
วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพกบัระบบและกลไก 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
1. ขอ้มูลพื7 นฐานวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 
1.1 ชื�อหน่วยงาน ที�ตั7ง และประวติัความเป็นมาโดยย่อ  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ตัJงอยู่เลขที> 1 ถนนอู่ทองนอก 

เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10300  โทรศัพท ์ 0 - 2160 - 1205 -7  โทรสาร 0 - 

2160 - 1204     เวบ็ไซต์ www.nurse.ssru.ac.th    

ประวติัวิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 
ตามที>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง

สาธารณสขุที>ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสทิธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสขุภาพของรัฐโดย

ไม่เสยีค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสขุของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั>วถึงและมีประสทิธิภาพ ดังนัJน

เพื> อให้เป็นไปตามที> รัฐธรรมนูญกําหนดประเทศไทยจึงได้ดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้

ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตัJงแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้

ประชาชนทุกคนได้รับบริการสขุภาพอย่างทั>วถึงและเท่าเทยีมกัน ซึ>งการที>จะบรรลุตามเป้าหมายนัJนได้

จะต้องมีบุคลากรด้านสขุภาพเพื>อให้บริการทางสาธารณสขุให้มีจาํนวนเพียงพอ และมีประสทิธิภาพที>จะ

ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั>วถึง 

บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที>ปฏิบัติหน้าที>อยู่ในระบบบริการด้านสขุภาพ

ทุกระดับ นับเป็นกาํลังสาํคัญที>จะผลักดันให้งานบริการสขุภาพของประเทศบรรลุเป้าหมาย แต่จากข้อมูล

เชิงประจักษ์ เป็นที>ทราบโดยทั>วไปพบว่า ปัจจุบันมีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและการผลิตพยาบาล

วิชาชีพยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศชาติอีกเป็นจาํนวนมาก รัฐบาลจึงมีมติให้วิชาชีพการ

พยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน และให้สถาบันการศึกษาจัดทาํแผนการเพิ>มการผลิตให้มากยิ>งขึJน  

การที>ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจํานวนมากจะส่งผลกระทบต่อระบบการ

สาธารณสขุและภาวะสขุภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลเพิ>มขึJ น มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาตระหนักถึงบทบาทหน้าที>ของมหาวิทยาลัย ที>จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการ

ผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสขุภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัว

และชุมชน ทัJงในหน่วยงานที>เป็นสถานพยาบาลต่างๆทัJงภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้าน

สขุภาพที>เกี>ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบายของประเทศ ในปี

พ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมี
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คาํสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการดาํเนินการพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และดาํเนินโครงการจัดตัJง

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ซึ>งต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เมื>อวันที> 27 กันยายน พ.ศ. 

2549 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที> 1/2550 และมีมติในคราว

ประชุม เมื>อวันที> 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตัJงวิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ และ

สภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา และ

ให้ความเหน็ชอบหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ เมื>อวันที> 20 เมษายน พ.ศ. 2550 

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพเริ>มเปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550   

เป็นปีแรก ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการรับรอง

สถาบันจากสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื>อง และในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกที>สาํเรจ็

การศึกษาจาํนวน 75 คน 

1.2 ปรชัญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร ์ 
 1.2.1 ปรัชญา   
      ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นาํสงัคม 
 วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา มีหน้าที>และความรับผิดชอบใน
การผลิตบัณฑติสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสขุภาพ ที>มีความรู้ความสามารถทัJงทางด้าน
ทฤษฎีและด้านการปฏบิัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ มีภาวะผู้นาํ และมีทกัษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื>อการสื>อสารและการทาํงานใน
ระดับสากล 
1.2.2 วิสยัทศัน์   
 เป็นสถาบันการศึกษาที>บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑติด้านการพยาบาลและ
สขุภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม  
1.2.3 พันธกจิ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑติด้านการพยาบาลและสขุภาพให้มี

คุณภาพ 
  2. วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสขุภาพ 
  3. ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสขุภาพแก่ชุมชนและสงัคม เพื>อพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม 
      4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก เพื>อให้บรรลุตามวิสยัทศัน์ พันธกจิ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนีJ   

 ยุทธศาสตร์ที> 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที> 2 สร้างความสมัพันธท์ี>ดีกบัศิษย์เก่าและชุมชน  
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 ยุทธศาสตร์ที> 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ตามอัต
ลักษณข์องสวนสนุันทา 

 ยุทธศาสตร์ที> 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื>อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ชุมชน และประเทศชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที> 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ยุทธศาสตร์ที> 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชัJน 
 ยุทธศาสตร์ที> 7 ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที> 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์  
 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ทาํความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกระดับ รวมทัJง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการฯ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  และแปลงไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ เพื>อนาํไปสู่
การจัดสรรงบประมาณประจาํปี 
 
1.3 เอกลกัษณห์รือวฒันธรรมของวิทยาลยั 
 วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ ได้กาํหนดอตัลักษณแ์ละเอกลักษณข์องวิทยาลัย ดังนีJ  
 1.3.1 อตัลกัษณ ์(Identity) 
 เป็นนักปฏบิัติ ถนัดวิชาการ เชี>ยวชาญการสื>อการ ชาํนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
    นิยามของคาํสาํคัญอตัลักษณ์ 

เป็นนกัปฏิบติั หมายถึง บัณฑิตที>มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทกัษะและมีความ 
มุ่งมั>นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้  และ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื>อง   

จิตสาธารณะ หมายถึง เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื>น มุ่งทาํความดีที>เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
 เชี�ยวชาญการสื�อสาร หมายถึง บัณฑิตที>มีความชํานาญในสาขาวิชาที>ศึกษา มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สามารถสื>อสารและถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที>ทนัสมัยสู่ชุมชนและสงัคม 

1.3.2 เอกลกัษณ ์(Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝงัองค์ความรู้  ยึดมั>นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
สู่สากล 
         นิยามคาํสาํคัญ เอกลักษณ์ 
  เนน้ความเป็นวงั หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที>สบืสานความเป็นวังสวนสนุันทา โดยได้อนุรักษ์ 
บูรณะตาํหนักที>ประทบัของเจ้านายฝ่ายใน    จัดเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาท ิ
นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ อาหารชาววังและงานฝีมือต่างๆ เพื>อเป็นแหล่งเรียนรู้  
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 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู่้สากล  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที>มีแหล่งเรียนรู้ที>หลากหลาย 
สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีสื>อและสิ>งอาํนวยความสะดวกทันสมัย นักศึกษาและ
ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการและเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 
   
2. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
 มติคณะรัฐมนตรีปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ>งต่อมาได จัดทาํเป็นประกาศ เรื>องหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระสําคัญของประกาศฉบับนีJ คือระบุให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดทาํระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัJงให้ มีการประเมินผล และ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื>อเตรียมความพร อมสาํหรับการประเมินคุณภาพ

จากภายนอกให้ มีการแต่งตัJ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึJ น ทําหน้าที>กําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ ์ วิธกีารตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษานัJน 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะหน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรื>อยมา โดยวิทยาลัยมีนโยบายและ
หลักเกณฑ์การดําเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที>ระบุใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีแนว
ทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนีJ  
 2.1 นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้  และทกัษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของวิทยาลัย 

2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที>มีประสิทธิภาพ 
โดยกาํหนดให้มีการดาํเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE 
QA Online อย่างต่อเนื>อง 

3)  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการนาํวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานเปรียบเสมือนกลไกที>จะทาํให้ระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถดาํเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ มีจิตสาํนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที>ดียิ>งขึJน 

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการนาํผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทาํแผนพัฒนา
คุณภาพ เพื>อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงานและจัดทาํแผนปฏบิัติการในปีถัดไป 

5) พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี>ยนเรียนรู้  และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ทัJงภายในและภายนอกวิทยาลัย ในกิจกรรมด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
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6) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
วิทยาลัยแก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทางการสื>อสารประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
 2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดาํเนินงานของวิทยาลัย เป็น
การให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที>
แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที>แสดงผล
การดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ และผลการประเมินเทยีบกบัเกณฑโ์ดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ สาํหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 2.3 วตัถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ภารกิจหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยได้มีการดาํเนินการตามภารกิจทัJง 4 ประการ  และมีการดาํเนินการให้มีระบบ
ประกันคุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื>อง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
ดังนีJ  
 1 )  ประ เมิ น คุณภาพการจั ดก ารศึ กษา  และการบ ริหารของ วิทยา ลัยตาม เกณฑ ์
ตัวบ่งชีJ อุดมศึกษา  
 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
 3) แสดงข้อมูลสาธารณะที>เป็นประโยชน์ ต่อผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียทาํให้มั>นใจว่าวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตที>มีคุณภาพ 
 2.4 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 2.4.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ 
  1) ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
  2) การผลิตบัณฑติ 
  3) กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  4) การวิจัย 
  5) การบริการวิชาการแก่สงัคม 
  6) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  7) การบริหารและการจัดการ 
  8) การเงินและงบประมาณ 
  9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 สาํหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ นัJน 
คาํนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื>องมือที>จะตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติพันธ
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กิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึJ นในมโนสาํนึกของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนัJน มุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ในการดําเนินงานทุกพันธกิจ โดยมีการจัดทาํรายงานประจําปี ที>เป็นรายงานการประเมิน
ตนเองที>ครอบคลุมการดาํเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที>กาํหนด วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 
 P = Plan คือ วิทยาลัยวางแผนและดาํเนินการให้บรรลุตามปรัชญา และวิสยัทศัน์ที>กาํหนดไว้ 
โดยพิจารณาทาํแผนที>สอดคล้องและตอบสนองการดาํเนินงานที>มุ่งสู่คุณภาพที>พึงประสงค์เป็นสาํคัญ 
 D = Do คือ วิทยาลัยสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติภารกิจตาม
ขัJนตอนที>ได้วางแผนไว้ อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื>องโดยอาศัยการดาํเนินงานที>กาํหนดตามแผน  
 C = Check คือ เป็นการกาํกับติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนที>วางไว้ หน่วยงาน
จะต้องวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานของตนเองในเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตัวชีJ วัดและเกณฑ์
ตัดสนิ  
 A = Act คือ เมื>อผ่านขัJนตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว ต้องนาํผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที>มีปัญหา โดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้เกี>ยวข้องในการดาํเนินงานในกลุ่มงานต่างๆ 
เพื>อให้ผู้เกี>ยวข้องได้รับรู้ผลการดาํเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไป อย่างไร จึง
จะเพิ>มประสทิธภิาพสงูสดุ 
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วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA กบัการประกนัคุณภาพ 
 

 
 
 

ภาพที> 1.3 ความสมัพันธว์งจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA กบัการประกนัคุณภาพ 
 

 2.4.2 คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที>ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชีJ คุณภาพการศึกษา 
 
  2.5 กระบวนการในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
ประกอบดว้ย 
 2.5.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที> รับผิดชอบการ
ดาํเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึJ น โดยมีหน้าที>พัฒนา บริหาร และติดตามการดาํเนินการด้านการ
ปร ะ กั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ภ าย ใ น ห น่ ว ย ง าน  ต ล อ ด จ น ปร ะ ส า น ง า น กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
และหน่วยงานภายนอก เพื>อให้เกดิความมั>นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 
 2.5.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบัวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื>อใช้กาํกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสทิธภิาพ 
 2.5.3 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏบิัติพันธกจิของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก สังคม การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
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 2.5.4 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า กาํหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชีJ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที>สอดคล้องตามที>มหาวิทยาลัยกาํหนด รวมทัJงกาํหนดตัวบ่งชีJ อัตลักษณ์ที>แสดงให้เห็น
จุดยืน/ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 
 2.5.5 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาํแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
ซึ>งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพที>ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทัJงการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพื>อการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 
 2.5.6 คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานขึJ น
เป็นการภายในได้ตามที>จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเนื>อง 
 2.5.7 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาํรายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความ
พร้อมเพื>อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ที>กาํหนด 
 2.5.8 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทาํแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชีJ
คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงาน ต้อง
ดาํเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการดาํเนินการในรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
 
 2.6 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีผู้บริหารระดับสูงให้ความสาํคัญกับการประกันคุณภาพ และ
ร่วมกันกาํหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทัJงภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การดาํเนินงาน
ประสบความสาํเรจ็และนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื>อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที>วิทยาลัย
จัดตัJงขึJน เพื>อทาํหน้าที>ขับเคลื>อนระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลาย
ระดับตามหน้าที>และความสาํคัญ ดังนีJ  
 2.6.1 วิทยาลัยฯ โดยมีผู้อาํนวยการฯ รองผู้อาํนวยการฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที> เป็นกรรมการ โดยมี
หน้าที>หลักดังนีJ  
  1) กาํหนดนโยบายในการปฏบิัติพันธกจิของวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
  2) กาํกบัและติดตามผลการปฏบิัติพันธกจิของวิทยาลัย 
  3) กาํกบัและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในวิทยาลัย 
  4) พิจารณา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติพันธกจิของวิทยาลัย 
 2.6.2 คณะกรรมการอํานวยการฯ โดยมี ผู้อํานวยการเป็นประธาน ประกอบด้วย 
รองผู้อาํนวยการวิทยาลัยฯและอาจารย์ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที>หลักดังนีJ  
  1) กํากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ 
  2) กาํกบัมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  3) พิจารณาเป้าหมายและผลการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื>อเสนอการรับรอง 
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  4) กาํกบัและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 2.6.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยมีผู้อาํนวยการเป็นที>
ปรึกษา รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน ประกอบด้วยอาจารย์และ
เจ้าหน้าที> เป็นคณะกรรมการ  โดยมีหน้าที>ดังนีJ  
  1) กําหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบ
แผนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย 
  2) กาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
  3) ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทาํรายงานการประเมิน
ตนเองระดับวิทยาลัย 
  4) ปฏิบัติงานอื> นที> เกี> ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที> ผู้อํานวยการ 
มอบหมาย 
 2.6.4 ร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานละประกันคุณภาพเป็นที>ปรึกษา และ
ผู้อาํนวยการกองนโยบายและแผน ทาํหน้าที> เป็นประธาน ประกอบด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที>  ดังนีJ   
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี>ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กบัคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย 

2) แลกเปลี>ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการทาํงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา เพื>อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื>อสร้าง
ความเข้มแขง็ด้านประกนัคุณภาพร่วมกนั 

4) ร่วมกนัจัดกจิกรรมด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
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3. ขั7นตอน และแนวปฏิบติัที�ดีในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัคณะและหน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ  
และหน่วยงานเทยีบเท่านัJน มีขัJนตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขัJนตอน คือ 
 3.1 การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี>ยมของผู้ประเมิน 
 3.2 การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี>ยมของผู้ประเมิน 
 3.3 การดําเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ โดยในแต่ละขัJนตอนมี
รายละเอยีดในการดาํเนินการ ดังนีJ  

3.1 การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี�ยมของผูป้ระเมิน 
 3.1.1 การเตรียมรายงานประจําปี 
   1) จัดทาํรายงานประจาํปีที>เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ
จัดทาํรายงานประจาํปีที>เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตามที>กาํหนดในระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)  
   ซึ>งปัจจุบันสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการ
ประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื>อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอาํนวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตัJงแต่การจัดเกบ็ข้อมูลพืJ นฐาน (common 
data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
รวมทัJงการจัดทํารายงานประจําปีที> เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทัJงเปิดเผยต่อสาธารณะเพื>อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและจัดส่งรายงานประจาํปีที>เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์   และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
   2) จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างองิในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
   - เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชีJ ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที>
นาํเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื>อเอกสารที>ระบุในรายงาน
การประเมินตนเองตามที>กาํหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)  
   - การนาํเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี>ยม โดยจัดให้เป็นระบบที>สะดวกต่อการ
เรียกใช้ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ>งสามารถเรียกหาเอกสารได้
รวดเร็วและดูความเชื>อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที>
เกี>ยวข้องกบัตัวบ่งชีJ แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเกบ็ (upload) หรือเชื>อมโยง 
(link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ>งทาํให้การจัดเกบ็เป็นระบบ
และง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื>องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ของหน่วยงาน 
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 3.1.2 การเตรียมขอ้มูล  
      1) กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื>อการบริหาร ซึ>งเป็นระบบที>
จะต้องดาํเนินการเพิ>มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื>องเพื>อตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน และ
ใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 
   2) จัดทาํรายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การ
ประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทัJงหมดทุกรายการ โดย
สามารถเชื>อมโยง (link) จากระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพเพื>อการบริหาร  
   3) หากเอกสารที>อ้างถึงมีขนาดใหญ่มาก จะต้องนาํฝากไว้ที> Server ของหน่วยงาน และ
เชื>อมโยง URL มาที>ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) และควรตรวจสอบ 
URL ให้ถูกต้อง ซึ>งต้องพึงระวังในการปรับเปลี>ยน URL ของหน่วยงาน เพราะหลักฐานทัJงหมดจะต้อง
พร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครัJง 
 3.1.3 การเตรียมบุคลากร 
   1) การเตรียมบุคลากรทุกระดบัควรมีความครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดังต่อไปนีJ  
   - ทําความเข้าใจเกี> ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที> ส ําคัญๆ อาท ิ 
การประเมินคุณภาพคืออะไรมีความสาํคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขัJนตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
   - เน้นยํJากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาํถาม หรือการสมัภาษณ์โดย
ยึดหลักว่าตอบตามสิ>งที>ปฏบิัติจริงและผลที>เกดิขึJนจริง 
   - เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื>อสร้างความกระจ่างใน
การดาํเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเดน็เพื>อความเข้าใจที>ถูกต้องของบุคลากร 
   - เน้นยํJาให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจาํของทุก
คนที>ต้องร่วมมือกนัทาํอย่างต่อเนื>อง 
   2) การเตรียมบุคลากรเพื>อทาํหน้าที>ผู้ประสานงาน 
   - ในระหว่างการตรวจเยี>ยมจาํเป็นต้องมีบุคลากร 1-3 คน ทาํหน้าที>ประสานงานระหว่าง
คณะผู้ประเมินกบับุคลากรภายในหน่วยงาน และอาํนวยความสะดวกอื>นๆ 
   - ทาํความเข้าใจทุกกจิกรรมของแผน/กาํหนดการประเมินอย่างถ่องแท้ 
   - ทาํความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพื>อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน
รวมทัJงต้องรู้ ว่าจะต้องติดต่อกบัใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ>มเติมที>ตนเองไม่สามารถ
ตอบได้ และมีรายชื>อสถานที>หมายเลขโทรศัพทข์องผู้ที>คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 
   - ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที>จะให้ข้อมูลที>เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ว่าจะเชิญมาเวลาใดห้องใดหรือพบกบัใคร 
   - เมื>อมีปัญหาในการอาํนวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทนัท ี
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 3.1.4 การเตรียมสถานที�สําหรบัคณะผูป้ระเมิน 
   1) ห้องทาํงานของคณะผู้ประเมิน 
   - จัดเตรียมห้องทาํงาน และโต๊ะที>กว้างพอสาํหรับวางเครื>องคอมพิวเตอร์ โดยเป็น
ห้องที>ปราศจากการรบกวนขณะทาํงานเพื>อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
   - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื>องเขียนในห้องทาํงาน และอุปกรณ์เสริมอื>นๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
   - จัดเตรียมโทรศัพทพ์ร้อมหมายเลขที>จาํเป็น ไว้ในห้องทาํงานหรือบริเวณใกล้เคียง 
   - จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ สําหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน         
โดยจะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอย่างน้อย และ
จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ และตารางคาํนวณไว้ให้พร้อมในเครื>องคอมพิวเตอร์ 
   - ห้องทาํงานควรอยู่ใกล้กับที>จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณปูโภคอื>นๆ 
   - ควรประสานงานกบัคณะผู้ประเมินเพื>อทราบความต้องการพิเศษอื>นๆ เพิ>มเติม 
   2) ห้องที>ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกบั การใช้งาน 
 3.1.5 การเตรียมการประสานงานกบัคณะผูป้ระเมิน 
   1) หน่วยงานประสานงานติดต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และแจ้งรายชื>อมายังฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื>อจัดทาํคาํสั>งแต่งคณะกรรมการตามหลักเกณฑท์ี>กาํหนด ดังนีJ  
   - คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จาํนวนอย่างน้อย 3 
คน ทัJงนีJ  ขึJนอยู่กบัขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า ประกอบด้วย 
   ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า 
โดยต้องเป็นผู้ที>ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที>มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสตูรของ สกอ. 
   กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า เป็นผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที>มีความรู้ และประสบการณ์สูง ซึ> งสามารถให้
คาํแนะนาํที>จะเป็นประโยชน์อย่างยิ>งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่าที>รับการประเมิน อาจอนุโลมให้
ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. กไ็ด้  
   กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทยีบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที>มหาวิทยาลัยจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสตูรของ สกอ. 
  - คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทยีบเท่า จาํนวนอย่างน้อย 3 คน โดย
มีผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทัJงนีJ  ขึJ นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงาน
เทยีบเท่า 
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   ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยกไ็ด้ในกรณีที>
เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที>ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที>ขึJ นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
   กรรมการ กรณเีป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที>ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที>มีความรู้และประสบการณส์งู ซึ>งสามารถให้คาํแนะนาํที>จะเป็นประโยชน์
อ ย่ า ง ยิ> ง ต่ อ คณ ะที> รั บ ก า รป ร ะ เมิ น  อ า จอ นุ โ ลม ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ ง ผ่ าน ก า ร ฝึ กอ บร มห ลัก สูต ร 
ผู้ประเมินของ สกอ.กไ็ด้ 
   กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที>มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสตูรของ สกอ. 
   กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที>มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ.คณะกรรมการไม่สามารถตรวจประเมิ นในหน่วยงานที> ตนเองสั งกัดได้  
มีผู้ประเมินคนเดิมจากการตรวจประเมินจากปีก่อนอย่างน้อย 1 คน 
   2) หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ จะต้องทาํ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า ผ่านทางระบบ CHE QA 
Online พร้อมทัJงจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน และทุกระดับ
ทราบเพื> อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี>ยมอย่างน้อย  
2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทาํหน้าที>ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน จะต้องแจ้งให้ฝ่ายประกันคุณภาพจัดส่งรหัสประจาํตัว (ID code) ให้ด้วย เพื>อให้ประธานฯ 
ทาํหน้าที>ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพืJ นฐาน (common data set) และผลการประเมิน
ก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ  
   3) หน่วยงานจะต้องแจ้งรายชื>อผู้ทาํหน้าที>ประสานงานของระดับภาควิชา/คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทัJงเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address สาํหรับ
ติดต่อประสานงานกบัประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื>อร่วมเตรียมแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาท ิการจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี>ยม การให้ข้อมูลที>คณะกรรมการ
ประเมินฯ ต้องการเพิ>มเติมก่อนการตรวจเยี>ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
   4) จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเกี>ยวกับการตรวจ
ประเมิน ในระบบ CHE QA Online ต่อคณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี>ยมอย่างน้อย 2 สปัดาห์  

3.2 การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี�ยมของผูป้ระเมิน 
 3.2.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชีJ แจง
วัตถุประสงค์ และวิธกีารประเมินในวันแรกของการตรวจเยี>ยม 
 3.2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี>ยม แต่เตรียมพร้อมสาํหรับการนาํ
เยี>ยมชมหรือตอบคาํถาม หรือรับการสมัภาษณจ์ากคณะผู้ประเมิน 
 3.2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานทาํหน้าที>ตลอดช่วงการตรวจเยี>ยม ทัJงนีJ เพื>อประสานงานกับ
บุคลากร ที> เกี>ยวข้องกับข้อมูลที>คณะผู้ตรวจเยี>ยมต้องการเพิ>มเติม และเพื>อนําเยี>ยมชมหน่วยงาน
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ตลอดจนอาํนวยความสะดวกอื>นๆ 
 3.2.4 ในกรณีที>คณะกรรมการประเมินฯ ทาํงานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ>งอยู่อาํนวยความสะดวก 
 3.2.5  บุคลากรทัJงหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน เมื>อ
สิJนสดุการตรวจเยี>ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเหน็ได้ตามความเหมาะสม 

3.3 การดําเนินการของหน่วยงานภายหลงัการประเมินคุณภาพ 
 3.3.1 ผู้ประสานงาน จะต้องติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับจริง 
และไฟล์แบบประเมินผล (Excel) รวมถึงหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายทัJงหมด นาํส่งฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน พร้อมตรวจสอบผลการประเมินในระบบ 
CHE QA Online ให้ตรงตามรายงานผลการประเมินฯ  
 3.3.2 ผู้บริหาร และผู้เกี>ยวข้องนาํผลการประเมินเข้าสู่การประชุม หรือสมัมนาระดับต่างๆ เพื>อ
วางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดาํเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพ 
เพื>อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแขง็ ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ซึ>งประกอบด้วยแนวทางและ
กิจกรรมที>ต้องดาํเนินการกาํหนดเวลาเริ>มต้นจนถึงเวลาสิJนสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรม
เหล่านัJน ทัJงนีJ เพื>อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื>อง  นาํส่งฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 30 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน 
 3.3.3 พิจารณาการจัดกจิกรรมเสริมสร้างขวัญ และกาํลังใจโดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานชื>นชม
ผลสาํเรจ็ที>เกดิขึJน และตระหนักว่าทัJงหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
 3.3.4 หน่วยงานอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพื>อประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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ขั7นตอนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา (Flow Chart) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
 

ขั7นตอน 
ผูร้บัผิดชอบ 

ขั7นปฏิบติัการ 
เอกสาร/ขอ้มูลที

เกี�ยวขอ้ง มหาวิทยาลยั คณะ/วิทยาลยั / 
หน่วยงานเทียบเท่า 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ขัJนวางแผน (PLAN) 
 มิ.ย. – ต.ค.  

  
  

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที> ฝ่ายประกันดําเนินการจัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติ งาน และประกาศ
นโยบายประกันคุณภาพ ประจาํปี ระดับ
มหาวทิยาลัย / หน่วยงาน 
 
 
 

- ป ฏิ ทิ น ก า ร
ปฏบิัตงิาน 
- น โ ย บ า ย ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
-คาํสั>งคณะกรรม การ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน 

ขัJนปฏบิัติการ (DO) 
 ต.ค. – ธ.ค.  
 
ม.ค. – พ.ค.  
 
 
 
พ.ค. – มิ.ย.. 

   เจ้าหน้าที>ฝ่ายประกนัดาํเนนิการจัดทาํ
คู่มอืประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจาํปีการศึกษา  
เจ้าหน้าที>ฝ่ายประกนัดาํเนนิการจัดอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัย/
หน่วยงาน 
เจ้าหน้าที>ฝ่ายประกนัคุณภาพการตดิตาม
ผลการดาํเนนิงานประกนัคุณภาพระดบั
มหาวทิยาลัย / หน่วยงาน 

คู่มอืประกนั
คุณภาพ 
 

เอกสาร
ประกอบการอบรม 

รายงานการตดิตาม 
 

รายงานการประเมนิ
ตนเอง 

ขัJนตรวจสอบ / 
ประเมินผล 
(CHECK) 
ก.ค. – ส.ค.  

   เจ้าหน้าที>ฝ่ายประกนัดาํเนนิการจัดตรวจ
ประเมนิคุณภาพในระดบัมหาวทิยาลัย/
หน่วยงาน 
 
 

เล่มรายงานการ
ประเมนิตนเอง 

ขัJนนาํไปใช้งาน 
(ACTION) 
ก.ย. – ต.ค.  

   เจ้าหน้าที>ฝ่ายประกนัดาํเนนิการจัดทาํ
แผนพัฒนาคุณภาพมหาวทิยาลัย 
(Improvement Plan) 

เอกสารประกอบ
วาระการประชุม
แผนพัฒนาคุณภาพ     
ส่งรายงานในระบบ 
CHE QA 
ONLINE ทนัเวลา
ที>กาํหนด 

ถูกต้อง 

แก้ไข

จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัย และส่งผล

ให้หน่วยงานตน้สังกัด 

เร่ิมต้น 

จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการ

ปฏิบัติงานประกนัคุณภาพและนโยบาย

มหาวิทยาลัย / หนว่ยงาน 

จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

ดําเนินการตดิตามผลการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

นําผลการตรวจประเมินจดัทําแผนพัฒนา 

สิ้นสุด 
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ข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA 

ONLINE 

หน่วยงานกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานในระบบ CHE QA Online 

หน่วยงานแต่งต้ังกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานผ่านระบบ CHE QA 

หน่วยงานรับการตรวจประเมิน 

กรอกข้อมูลในแบบประเมิน 

จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ (กรรมการประเมิน) 

ผู้ประสานงานตรวจสอบผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 

ผู้ประสานงานส่ง File รายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมิน 

มาที่กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ (ภายในวันที่ 15 ส.ค. 57) 

หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาและจัดสง่ภายใน 30 วันหลงัจากวันตรวจประเมิน แผนพัฒนาคุณภาพ 

หน่วยงาน ตาราง ส1,ส2,ส3,ส4,ส5 

กรรมการประเมิน ตาราง ป1,ป2,ป3,

ป4,ป5 

คู่มือการใช้ระบบ CHE QA 

Online 

ตามหลักเกณฑ์ 

สิ้นสุดการตรวจ
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บทที� 3 
แนวทางการพฒันาตวับ่งชี7 ของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
1. แนวทางการพฒันาตวับ่งชี7 ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.1 หลกัการ 
 การพัฒนาตัวบ่งชีJ การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสาํคัญ 6 
ประการ คือ 
  1.1.1 ตัวบ่งชีJ พัฒนาขึJ นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที>มีความครอบคลุม 
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ>งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที>
กาํหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1.1.2 ตัวบ่งชีJ ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ> มเติม (ฉบับที>  2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที>  2  
(พ.ศ. 2551- 2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานต่างๆ ที>เกี>ยวข้อง รวมทัJงสอดคล้องไปใน
ทศิทางเดียวกบัตัวบ่งชีJ การประกนัคุณภาพภายนอกของสมศ. ภายใต้หลักการสาํคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระ
ซํJาซ้อนในการปฏบิัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

1.1.3 ตัวบ่งชีJ ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชีJ
ผลผลิต  และผลลัพธ์ จะมีทัJงที> สกอ. พัฒนาขึJ นและตัวบ่งชีJ ที> สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
ทัJงนีJ  เพื>อความเชื>อมโยง และความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย และเพื>อ
รองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. 

1.1 .4 ตัวบ่งชีJ มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทัJ ง 4 ด้าน คือ  
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม 

1.1.5 จํานวนตัวบ่งชีJ ที>พัฒนาขึJ นเป็นเพียงจํานวนตัวบ่งชีJ ขัJนตํ>า สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพิ>มเติมตัวบ่งชีJ และเกณฑไ์ด้ตามความเหมาะสมกบัระดับการพัฒนาของสถาบัน 

1.1.6 เกณฑ์ที> พัฒนาขึJ นมีทัJ งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั>วไปที> ใ ช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ>มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที>
เน้นระดับปริญญาตรี   กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที>เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะ
ทางที>เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที>เน้นการวิจัยขัJนสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที>กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื>องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 
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1.2 วิธีการพฒันาตวับ่งชี7  
 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที>เกี>ยวข้อง ได้แก่ 
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 
  2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 
  3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
  5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา       
  9) มาตรฐานและตัวบ่งชีJ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สาํนักงาน 
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที>เกี>ยวข้องในข้อที> 1 ข้างต้นนีJ  เพื>อนาํมา
พัฒนาตัวบ่งชีJ  โดยจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้าน ที>ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชีJ  เพื>อให้
สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที>เกี>ยวข้องอื>นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 กาํหนดตัวบ่งชีJ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที>เป็นตัวบ่งชีJ ด้าน
ปัจจัยนําเข้า ตัวบ่งชีJ ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชีJ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ>งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชีJ ที>กาํหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทัJง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร  
การเรียนรู้  และนวัตกรรม 

1.3 คําชี7 แจงในการนาํตวับ่งชี7 ไปใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1.3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ตัวบ่งชีJ คุณภาพ  ทุก
ตัวในการประเมินคุณภาพ 
 1.3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ส่วนงานหรือหน่วยงานเทยีบเท่า ให้
พิจารณาตัวบ่งชีJ ที>จะนาํไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความ
ในตัวบ่งชีJ และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที> รับการประเมิน เ ช่น  
ตัวบ่งชีJที> 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจาํ
หน่วยงาน และผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น 
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1.3.3 การประเมินทุกตัวบ่งชีJ เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชีJ ที> 1.1 ตัวบ่งชีJ
ที> 4.3 และตัวบ่งชีJที> 8.1 ประเมินตามปีงบประมาณ และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื>อง 
โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที>ตรงกับปีการศึกษาที>ประเมิน สาํหรับตัวบ่งชีJ ของ สมศ. ให้ใช้รอบปี
ตามที> สมศ. กาํหนด 
 1.3.4 ตัวบ่งชีJ เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาํหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีJ  
เป็น 5 ระดับมีคะแนนตัJงแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจาํนวนข้อ และระบุว่าผลการดาํเนินงานได้กี>ข้อ
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที>ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที>จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  0 
คะแนน 
 1.3.5 ตัวบ่งชีJ เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี>ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื>อง (มีจุดทศนิยม) สาํหรับการแปลงผลการดาํเนินงานตามตัว
บ่งชีJ  (ซึ>งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี>ย) เป็นคะแนนทาํโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที>แต่ละ 
ตัวบ่งชีJ จะกาํหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี>ยที>คิดเป็นคะแนน 5 ไว้  

1.4 หลกัการคํานวณการแปลงค่ารอ้ยละหรือค่าเฉลี�ยเป็นคะแนน สรุปไดด้งันี7  
 1.4.1 ผลการดาํเนินงานเท่ากบัหรือสงูกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี>ยที>กาํหนดให้เป็นคะแนน 5 จะ
ได้คะแนน 5 
 1.4.2 ผลการดําเนินงานตํ>ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี>ยที>กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณ 
คะแนนที>ได้  
 

 
ตวัอย่าง 

ตวัอย่างที� 1 กาํหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ได้ 
ร้อยละ 75.51 

คะแนนที>ได้ = 
75.51 

x 5 = 3.78 
100 

 
 
ตวัอย่างที� 2 กาํหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ได้ ร้อย

ละ 34.62 

คะแนนที>ได้ = 
34.62 

x 5 = 2.04 
85 

ตวัอย่างที� 3 กาํหนดค่าเฉลี>ย จาํนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 200,000 บาท 
เป็นคะแนน 5. ผลการดาํเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

คะแนนที>ได้ = 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี>ยที>ได้จากการดาํเนนิการ 

x 5 ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี>ยที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 ของตวับ่งชีJนัJนๆ 
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คะแนนที>ได้ = 
152,500.35 

x 5 = 3.81 
200,000 

  ตวัอย่างที� 4 กาํหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ได้ ร้อย
ละ 92.08 

คะแนนที>ได้ = 
92.08 

x 5 = 5 
90 

 
 1.4.3 ข้อปฏบิัติเรื>องจุดทศนิยม 
 การคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี>ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยการปัด
ทศนิยม ตาํแหน่งที> 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตัJงแต่เลข 5 ขึJ นไปปัดขึJ น) เช่น 72.364 เป็น 72.36 
3.975 เป็น 3.98 

1.4.4 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี>ยผลการประเมิน มีความหมายของคะแนน ดังนีJ  
คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง การดาํเนินงานอยู่ในระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

1.4.5 อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที>มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทัJงปีการศึกษา ซึ>งมีหน้าที>ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจาํ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที>มีสญัญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทัJงปี
การศึกษา ที>มีตาํแหน่งเป็นเจ้าหน้าที>วิจัยหรือนักวิจัย 

การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ ให้นับระยะเวลาการทาํงาน ดังนีJ  
 ระยะเวลาการทาํงาน 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 ระยะเวลาการทาํงาน 6 เดือนขึJนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 ระยะเวลาการทาํงาน น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนาํมานับได้ 
 
2. นยิามศพัทที์�ใชใ้นตวับ่งชี7 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการเรียนรูที้�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั หมายถึง การจัดการศึกษาที>ถือว่าผู้เรียนสาํคัญ
ที>สดุเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที>ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  และพัฒนาความรู้ ได้ด้วยตนเอง 
หรือรวมทัJงมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทาํงาน มีการเชื>อมโยงสิ>งที>เรียนกับสงัคมและการ
ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน และ
ส ร้ า ง ส ร รค์ สิ> ง ต่ า ง ๆ  น อกจ าก นีJ ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย นส าม า รถ พั ฒน าต า มธ ร รม ช า ติ  
และเตม็ตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที>นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาํโครงงาน 
หรือชิJนงานในหัวข้อที>สนใจในขอบเขตเนืJอหาของวิชานัJนๆ 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ซึ>งมุ่งพัฒนา
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสงัคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 
ตวัอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณปัีญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการทาํงาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้ที>เน้นการวิจัยเพื>อสร้างองค์ความรู้  (Research–based Learning) 
7) การเรียนรู้ ที> ใ ช้ วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

Approach) 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการจัดสรร

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื>อสนับสนุนเป้าประสงค์ที>สาํคัญของสถาบัน 
(Organization-wide Goal) การบูรณาการที>มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซึ>งการดาํเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการ
ดาํเนินการมีความเชื>อมโยงกนัเป็นหนึ>งเดียวอย่างสมบูรณ ์

การเผยแพร่ผลงานวิจยัในที�ประชุมวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจัยใน
ที>ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงานเป็นที>
ยอมรับในสาขาวิชานัJนๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที>เป็น
ผู้เชี>ยวชาญในสาขานัJนจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที�ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความ
วิจัยในที>ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทาํ รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงาน เป็นที>
ยอมรับในสาขาวิชานัJนๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที>เป็น
ผู้เชี>ยวชาญในสาขานัJนจากต่างประเทศ 

การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สงัคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที>จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

การใหอํ้านาจในการตดัสินใจ หมายถึง การให้อาํนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และในการปฏบิัติแก่ผู้ปฏบิัติงาน ซึ>งเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจเกี>ยวกับงาน เพื>อให้มีประสทิธิภาพ และ
ประสทิธผิล 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที>มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาํตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที>ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสรา้งสรรค ์หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาํเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที>มีการศึกษาค้นคว้า ที>
แสดงออกทางศิลปะ หรือดนตรีอนัเป็นที>ยอมรับ 

จรรยาบรรณนกัวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั>วไป เพื>อให้การ
ดาํเนินงานวิจัยตัJงอยู่บนพืJนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที>เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ�ศรีและเกยีรติภมูิของนักวิจัย ดังนีJ  

1) นักวิจัยต้องซื>อสตัย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาํวิจัยตามข้อตกลงที>ทาํไว้กับหน่วยงานที>

สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที>ตนสงักดั 
3) นักวิจัยต้องมีพืJนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที>ทาํวิจัย 

  4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ>งที>ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ>งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ�ศรี และสทิธขิองมนุษย์ที>ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอสิระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัJนตอนของการทาํวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนาํผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที>ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผู้อื>น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที>อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื>อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื>อเสยีง และฐานะของอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที>สภามหาวิทยาลัยกาํหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื>อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที>พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั>นในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมั>นและยืนหยัดในสิ>งที>ถูกต้อง  
 2) ซื>อสตัย์สจุริตและรับผิดชอบ  
 3) ปฏบิัติหน้าที>ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 4) ปฏบิัติหน้าที>โดยไม่เลือกปฏบิัติอย่างไม่เป็นธรรม  
 5) มุ่งผลสมัฤทธิ�ของงาน  
 6) ไม่ใช้อาํนาจครอบงาํผิดทาํนองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุม

จรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนีJ  
 6.1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 6.2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
 6.3) จรรยาบรรณต่อการปฏบิัติงาน  
 6.4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
 6.5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
 6.6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
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 6.7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
 6.8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  
 6.9) จรรยาบรรณต่อประชาชน 
 6.10) จรรยาบรรณต่อสงัคม 

นกัวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที>มีสญัญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
ทัJงปีการศึกษา ที>มีตาํแหน่งเป็นเจ้าหน้าที>วิจัยหรือนักวิจัย 

นกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง นักศึกษา ที>
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ ์จาํนวนหน่วยกติมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนีJ  

ระบบทวิภาค  
  สําหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
(18 หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 
  สําหรบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทัJงโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : 
ลงทะเบียน 24 หน่วยกติต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกติต่อภาคการศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค  
  สําหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี :ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
(15 หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 
  สําหรบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา :ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (10 
หน่วยกติต่อภาคการศึกษา) 
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ขั7นตอนการคํานวณค่า FTES มีดงันี7  
 1. คาํนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ>งกค็ือ ผลรวม
ของผลคูณระหว่างจํานวนนักศึกษาที>ลงทะเบียนเรียนกับจาํนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที>เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสรจ็ (หมดกาํหนดเวลาการเพิ>ม-
ถอน) โดยมีสตูรการคาํนวณ ดังนีJ  
  

SCH = Σ nici 

เมื>อ  ni = จาํนวนนักศึกษาที>ลงทะเบียนในวิชาที> i 
ci = จาํนวนหน่วยกติของวิชาที> i 

 
 2. คาํนวณค่า FTES โดยใช้สตูรคาํนวณ ดังนีJ  
 

 
 

นกัศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที>เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดย
มหาวิทยาลัยได้มีการคาํนวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นกัศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที>เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดย
มหาวิทยาลัย มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบัการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

แนวปฏิบติัที�ดี หมายถึง วิธปีฏบิัติ หรือขัJนตอนการปฏบิัติที>ทาํให้องค์การประสบความสาํเรจ็ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที>ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัJนๆ มีหลักฐาน ของความสาํเรจ็ปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขัJนตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้   และประสบการณ์ บันทกึเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที>ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดาํเนินการและความสาํเรจ็ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีที>สาํคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทัJงที>เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกาํกับดูแลมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า 
นายจ้างสถาบันการศึกษาอื>นๆ องค์การที>ทาํหน้าที>กาํกับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที>ให้เงินสนับสนุนผู้
เสยีภาษี ผู้กาํหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ>นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน โดยทั>วไปมักใช้เวลา  
5 ปี เป็นแผนที>กาํหนดทศิทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย
วิสยัทศัน์ พันธกิจเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กล
ยุทธต่์างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานควรคลอบคลุมทุกภารกจิของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน มีการ
กาํหนดตัวบ่งชีJ ความสาํเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีJ เพื>อวัดระดับความสาํเรจ็ของ

FTES = 
 

SCH 
จาํนวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนใน

ระดับปริญญานัJนๆ 
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การดาํเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานนาํแผนกลยุทธ์มาจัดทาํแผนดาํเนินงานหรือ
แผนปฏบิัติการประจาํปี 

แผนปฏิบติัการประจําปี หมายถึง แผนระยะสัJนที>มีระยะเวลาในการดาํเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที>ถ่ายทอดแผนกลยุทธล์งสู่ภาคปฏบิัติ เพื>อให้เกดิการดาํเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที>จะต้องดาํเนินการในปีนัJนๆ เพื>อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชีJ ความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีJ เหล่านัJน รวมทัJงมีการระบุ
ผู้ รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการดํา เนินการ รายละเอียด  
และทรัพยากรที>ต้องใช้ในการดาํเนินโครงการที>ชัดเจน 

ระบบ หมายถึง ขัJนตอนการปฏิบัติงานที>มีการกาํหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาํอะไรบ้าง เพื>อให้
ได้ผลออกมาตามที>ต้องการ ขัJนตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั>วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื>ออิเลก็ทรอนิกสห์รือโดยวิธีการอื>นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นาํเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ>งมีความสมัพันธเ์ชื>อมโยงกนั 

กลไก หมายถึง สิ>งที>ทาํให้ระบบมีการขับเคลื>อนหรือดาํเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาํเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที>ทาํหน้าที>ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทาํการประมวลผล 
รวมทัJงการวิเคราะห์เพื>อจัดทาํเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนาํส่งไปยังผู้ที>มีสทิธิได้รับสารสนเทศ
เพื>อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสนิใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทัJงอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
เครื>องมือสนับสนุนการทาํงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภท ในแต่
ละประเภทมีได้หลายระบบทัJงนีJ  เพื>อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทาํงานที>แตกต่างกัน
ออกไป 

วารสารระดบัชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที>ยอมรับโดยสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื>อปรากฏในบัญชีรายชื>อที>เผยแพร่โดย สกอ. หรือ
วารสารวิชาการ ที>มีชื>อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดบันานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที>ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
 Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื>นที>เป็นที>
ยอมรับในศาสตร์นัJนๆ หรือวารสารวิชาการที>ยอมรับโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติและมีชื>อปรากฏในบัญชีรายชื>อที>เผยแพร่โดยสกอ. 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา พ.ศ.2547 ซึ>งหมายความถึง สาํนักงาน
อธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สาํนัก และส่วนงานที>เรียกชื>ออย่างอื>นที>มีฐานะ
เทยีบเท่าคณะ 

ส่วนงานวิชาการ หมายถึง ส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาที>จัดการเรียนการสอน 
ส่วนงานสนบัสนุนวิชาการ หมายถึง ส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาที>สนับสนุน

การเรียนการสอนและให้บริการวิชาการ 
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หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทยีบเท่าขึJ นไป 
หรือรัฐวิสาหกจิ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทัJงภาครัฐ และเอกชน 

หลกัธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนีJ  ยังหมายถึงการบริหารจัดการที>ดี ซึ>งสามารถนาํไปใช้ได้ทัJง
ภาครัฐและเอกชนธรรมที>ใช้ในการบริหารงานนีJ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัJน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง 
ชอบธรรมทัJงปวง ซึ>งวิญ�ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏบิัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองที>ดี (Good 
Governance) ที>เหมาะสมจะนาํมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนีJ  

1) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที>บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที>ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทยีบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที>มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชัJนนาํ
ของประเทศเพื>อให้เกดิประโยชน์สขุต่อประชาชนโดยการปฏบิัติราชการจะต้องมีทศิทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที>ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที>เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื>องและเป็นระบบ 

2) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกาํกับ
ดูแลที>ดีที>มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื> องมือการบริหารจัดการที>
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทัJงด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื>อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 

 
3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที>สามารถดาํเนินการได้

ภายในระยะเวลาที>กาํหนด และสร้างความเชื>อมั>น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที>มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลกัภาระรบัผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที>และผลงานต่อเป้าหมายที>กาํหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนัJนควรอยู่ในระดับที>สนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะรวมทัJงการแสดงถึงความสาํนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชีJ แจงได้เมื>อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  
โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขัJนตอนในการดาํเนินกจิกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที>ข้าราชการ ประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ทาํความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเดน็ที>สาํคัญที>เกี>ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสนิใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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7) หลกัการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอาํนาจการตัดสนิใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื>นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ>น) และภาคประชาชนดาํเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอาํนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสนิใจและการดาํเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ต่ อ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร  
และเพิ>มผลิตภาพเพื>อผลการดาํเนินงานที>ดีของส่วนราชการ 

8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อาํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบิัติ และคาํนึงถึงสทิธเิสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏบิัติและได้รับบริการอย่างเท่า
เทยีมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ>นกาํเนิด เชืJ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื>อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอื>นๆ 

10) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั>วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที>เกี>ยวข้อง ซึ>งเป็นข้อตกลงที>เกิดจากการใช้กระบวนการเพื>อหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที>ได้รับประโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที>ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ>งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที>ยุติไม่ได้ในประเดน็ที>สาํคัญ โดยฉันทามติไม่จาํเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท ์

หลกัสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทัJงหมดที>ผู้เรียนต้องศึกษา เพื>อให้
ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที>กาํหนดตามกฎหมาย 

อาจารยป์ระจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที>มีสญัญาจ้างกับมหาวิทยาลัย  ทัJง
ปีการศึกษา ซึ>งมีหน้าที>ความรับผิดชอบตามพันธกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทที� 4 
องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งชี7  และเกณฑป์ระเมิน 

 
องคป์ระกอบที� 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนดําเนนิการ 
หลกัการ 

วิทยาลัยกาํหนดวิสยัทศัน์ แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติการประจาํปีที>ชัดเจนและสอดคล้อง กบัปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลัย สนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้อง กบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551-2556) และการเปลี>ยนแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกาํหนด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในทยาลัย และมีการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที>กาํหนดแล้วให้รับทราบทั>วกัน ทัJงอาจารย์ เจ้าหน้าที> นักศึกษา 
ตลอดจนผู้ที>มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสงัคมโดยรวม 
มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 สาํนักงาน
เลขาธกิารคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติหน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2(พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547สาํนักงานเลขาธกิารคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 6. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF : HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ตวับ่งชี7  จํานวน 5 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJ  1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJ  1.2 : ผลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกดิอตัลักษณ ์(สมศ. 16.1) 
 ตัวบ่งชีJ  1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ ์(สมศ. 16.2) 
 ตัวบ่งชีJ  1.4 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที>ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์             
ของวิทยาลัย (สมศ. 17) 
 ตัวบ่งชีJ  1.5.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีJ อตัลักษณแ์ละตัวบ่งชีJ เอกลักษณท์ี>
กาํหนด (SSRU) 
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ตวับ่งชี7 ที� 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กนัยายน 2556) 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

วิทยาลัยมีพันธกจิหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สงัคม และการ
ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาํเนินพันธกิจหลักวิทยาลัยจาํเป็นต้องมีการกาํหนดทศิทางการ
พัฒนาและการดาํเนินงานของวิทยาลัย เพื>อให้วิทยาลัยดาํเนินการสอดคล้องกบั อตัลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั>งยืน ดังนัJนวิทยาลัย ต้องกาํหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธแ์ละแผนดาํเนินงานเพื>อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของวิทยาลัย 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอตัลักษณห์รือจุดเน้นของวิทยาลัยแล้ว 
จะต้องคาํนึงถึงหลักการอุดมศกึษา กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที>เกี>ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทศิทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และการเปลี>ยนแปลงของกระแสโลก  

ทัJงนีJ เพื>อให้การดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที>ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสงัคมในทศิทางที>ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์ที>สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการ โดยเป็นแผนที>เชื>อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มวิทยาลัย 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที> 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดับวิทยาลัยไปสู่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาํปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชีJ ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีJ   

เพื>อวัดความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติการประจาํปี 
5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจาํปีครบ 4 พันธกจิ 
6. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครัJง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื>อพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัJง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื>อพิจารณา 
8. มีการนาํผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผน

กลยุทธแ์ละแผนปฏบิัติการประจาํปี 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
8 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที>
สอดค ล้ องกั บนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในวิทยาลัย และ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการอาํนวยการ โดยเป็น
แผนที>เชื> อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที>  2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที>  11 
(พ.ศ.2555 – 2559) 

1.1 มี การกําหนดปรัชญาหรือ
ปณธิานของวิทยาลัย หากวิทยาลัยได้
กาํหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้ว
ตัJงแต่เริ>มต้น วิทยาลัยควรทบทวนว่า
ปรั ชญาหรือปณิธานยั งมี ความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ของวิทยาลัยหรือไม่หากเหมาะสม
ต้องดาํเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน
วิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี> ยวข้องได้
รับทราบโดยทั>วกนั 
1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญา 
หรื อปณิธานของวิทยาลั ยตาม
สภาพการณ์ที>เปลี>ยนไปควรเป็นการ
กาํหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกัน
ทัJงผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที>
เพื>อเป็นที>ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะ
นําไปสู่ ความร่วมมือร่ วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญา
หรือปณิธานที>ได้กาํหนดร่วมกันและ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการอาํนวยการ 
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของมหาวิทยาลั ย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยและแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว รวมทัJ งหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ที>เกี>ยวข้อง โดยทาํ
ตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญา

1. แผนกลยุทธ์ วิ ทยาลัย/ระบุ 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชีJ (KPI) และค่า
เป้าหมาย 
2. รายงานหรือตารางการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยจุดเน้นของ
วิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551-
2565) แผนพัฒนาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที> 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) 
3. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/
กจิกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธ์ที>เชิญ
บุคลากรหรือผู้แทนหน่วยงานเข้า
ร่วมได้แก่  หนั งสือเชิญประชุม
หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรมใบ
เซน็ชื>อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/
การประชุมภาพการจัดโครงการ/
กจิกรรม/การประชุม 
4. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
หรือรายงานการประชุมตามกิจกรรม
ในข้อ 3 
5. รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
อาํนวยการที>พิจารณาและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
หรือปณิธานและนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและกลยุทธ์สอดคล้อง
กันในประเด็นใดอย่างไร หากมี
ประเดน็ที>ไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง 
1.4 มีการจัดตัJงคณะกรรมการจัดทาํ
แผนกลยุทธ์ เพื> อนําวิทยาลัยไปสู่
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ที> พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 
ประกอบด้ วยวิสัยทัศน์ พั นธกิ จ 
เป้ าประสงค์  และวัตถุ ประสงค์ 
คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื>อ
นําไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์ที>ชัดเจน
และครอบคลุมทุ กภารกิ จของ
วิทยาลัย อนัได้แก่ การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ที>วิทยาลัยกาํหนดควรผ่านการ
ประชาพิ จารณ์ ร่ วมกั นจากทัJ ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที>
เพื>อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย 
อันจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความ
มุ่งหวังของวิทยาลัย และได้รับความ
เห็ น ชอบ จ า กคณ ะก ร รม ก า ร
อาํนวยการ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรทุก
คนภายในหน่วยงาน 

2.1 มีการชีJ แจงทําความเข้าใจกับ
บุ คลากรทุ กคนในวิทยาลั ยถึ ง
วิสยัทศัน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของ
กลยุทธ์ และมีการกาํหนดหน่วยงาน
ภายในรับผิดชอบดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธอ์ย่างเป็นทางการ 
2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการ

1. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับวิทยาลัยไปสู่บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
- หนังสอืเชิญประชุม 
- หนังสอือนุมัติโครงการ/กจิกรรม 
-ใบเซ็นชื> อผู้ เข้ าร่ วมโครงการ/
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่
ละหน่ วยงานภายในและมี การ
มอบหมายอย่างเป็นทางการ 

กจิกรรม/การประชุม 
- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
หรือรายงานการประชุม 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ ทุก
หน่วยงานย่อยภายใน ได้แก่ 
-หลักฐานการส่ งแผนกลยุทธ์/
เอกสาร/แผ่นพับให้บุคลากร 
-เอกสาร/แผนพับเพื>อการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย
ภายใน 
-เวบ็ไซต์ ป้ายประกาศ สื>อสิ>งพิมพ์ 
3. เอกสารแสดงการแปลงแผนกล
ยุทธเ์ป็นตัวบ่งชีJ ระดับหน่วยงานย่อย
และ/หรือระดับบุคคล และถ่ายทอด
ให้บุคลากรทุกระดับนาํไปปฏบิัติ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาํปี
ครบ 4 พันธกจิ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.1 มี การจัดทําแผนที> กลยุทธ ์
(Strategic map) เพื>อช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฎิบัติ
การตามกระบวนการของ Balance 
scorecard 
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจาํปีทัJง 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. เอกสารการจดัโครงการ/
กจิกรรม/การประชุมเกี>ยวกบัการ
แปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตัิ
การประจาํปีหนังสอืเชิญประชุม 
หนังสอือนุมตัิโครงการ/กจิกรรมใบ
เซน็ชื>อผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม/
การประชุมภาพการจัดโครงการ/
กจิกรรม/การประชุมรายงานสรุป
โครงการ/กจิกรรม หรือรายงานการ
ประชุม 
2. แผนปฏบิัติการระยะ 1 ปีที>มีสาระ
ครอบคลุมการดาํเนินงาน 4 พันธกิจ
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย  

4. มีตั วบ่งชีJ ของแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีJ  เพื>อวัด
ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตาม

4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชีJ  (KPI) 
พร้อมทัJงเป้าหมาย (target) ของแต่
ละตัวบ่งชีJ ที>จะใช้วัดความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ

1. แผนกลยุทธข์องวิทยาลัย 
2. แผนปฏบิัติการประจาํปี 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
แผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการ
ประจาํปี 

แผนปฏิบัติการประจาํปี ทัJงนีJ  ควร
จัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกล
ยุทธ ์และแผนปฏบิัติการประจาํปี 
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที>ผู้ที>เกี>ยวข้องใน
การดําเนินการตามตัวบ่งชีJ เข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดทําตั วบ่งชีJ และค่ า
เป้าหมาย เพื>อให้เกิดการยอมรับของ
ทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือ
ร่ ว ม ใ จ กั น ป ฏิ บั ติ ง า น 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที>ได้กาํหนด
ร่วมกนั 

5 .  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 
พันธกจิ 

5.1 วิทยาลัยควรจัดทําปฏิทินการ
ดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทัJง 4 
พันธกิจเพื> อใช้ เป็นแนวทางการ
ดาํเนินงานและสร้างความเชื>อมั>นว่า
ได้มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานในเวลาที>เหมาะสม 

1. รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี โดยแสดง
ตัวอย่างครบ 4 พันธกจิ 

6. มีการติดตามผลการดําเนิน 
ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ชีJ ข อ ง แ ผ น 
ปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครัJ ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื>อพิจารณา 

6.1 มีการพัฒนาระบบการติดตาม
การดาํเนินงานตามแผนปฏบิัติการว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการ
รายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชีJ
เทียบกับค่ าเป้ าหมายเสนอต่อ
ผู้บริหารในช่วงเวลาหนึ>ง ๆเช่น 3,6 
เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะ
มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนาํเสนอ
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

1. คําสั> งแต่งตัJ งคณะกรรมการ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจาํปีของวิทยาลัย 
2. เอกสารแสดงการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิ นผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาํปี ได้แก่ หนังสอืเชิญประชุม 
รายงานการประชุม 
4. รายงานผลการดาํเนินงานตามตัว
บ่งชีJ ของแผนปฏบิัติการประจาํปี ราย
ไตรมาส 
5. รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
อาํนวยการที>แสดงวาระพิจารณา และ
มติ ที> ป ร ะ ชุ ม เกี> ย วกั บผลกา ร
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาํปี 
6. หนังสือนําเสนอรายงานสรุปผล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนฯตามข้อ 4 
ต่อ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
เพื>อพิจารณาผลการติดตามและให้
ข้อเสนอแนะเพื>อการพัฒนา 

7 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีJ ของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัJ ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการอํานวยการเพื> อ
พิจารณา 

7.1 มีการประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนกลยุทธโ์ดยการเปรียบเทยีบ
ผลของตัวบ่งชีJ การดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนาํ
ผลการประเมินที>ได้บรรจุเข้าวาระ
เพื> อพิจารณาในที>ประชุมผู้บริหาร
วิทยาลัยและที>ประชุมคณะกรรมการ
อาํนวยการเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 
1 ครัJง 

1. คําสั> งแต่งตัJ งคณะกรรมการ
ดําเนินการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์  ของ
มหาวิทยาลัย 
2. รายงานสรุ ปผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิ นผลการ
ดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ แผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัย 
3. รายงานการประชุมที>แสดงวาระ
และมติที> ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการเกี> ยวกับการพิจารณา
รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ 

8. มี การนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอํานวยการไป
ป รั บปรุ งแผนกล ยุ ทธ์ แ ล ะ
แผนปฏบิัติการประจาํปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที>
ได้รับมา และมีการจัดทาํแผนการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
8.2 มี การนําแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีที>ได้รับการ
ปรั บปรุ ง เสนอคณะกรรมการ
อาํนวยการ 

1. รายงานผลการดาํเนินการที>แสดง
การนาํผลการพิจารณาข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อาํนวยการไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปีหรือ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการที>
แสดงวาระการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติการประจาํ 
2. แผนกลยุทธข์องวิทยาลัย  
3. แผนปฏิบัติการประจําปี ในรอบ
ปีงบประมาณถัดไป 
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ตวับ่งชี7 ที� 1.2 : ผลการบริหารวิทยาลัยให้เกดิอตัลักษณ ์(สมศ.16.1) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที>เกิดขึJ นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที>ได้รับความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 
 1. มีการกาํหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที>สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย โดย
ได้รับการเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที>กาํหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ 
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี>ยวกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยที>สอดคล้อง
กบัอตัลักษณไ์ม่ตํ>ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
 4. ผลการดาํเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบที>เกดิประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเดน็ที>เกี>ยวกบัอตัลักษณ ์

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิัติได้ 1  ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏบิัติได้ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  
1. คณะและสถาบัน มีอตัลักษณเ์ดียวกนัโดยได้รับการเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการร่วมกบัวิทยาลัยกไ็ด้ 
 3. กรณทีี>คณะจะดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดาํเนินงานด้วยโดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 
การคิดคะแนน : 
 1. กรณีที>คณะจะดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดําเนินการผลการ
ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที>มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัมหาวิทยาลัย 
 2. กรณทีี>คณะจะดาํเนินการแยกกบัมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รางวัลในประเดน็ที>เกี>ยวกับอัต
ลักษณ ์เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกยีรติ เป็นต้น 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามประเด็นการพิจารณา  : 
ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1.  มี ก ารกําหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานที>สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
 

1 .  เอกสารแสดงการจัดการประ ชุมเพื> อกําหนด 
อตัลักษณข์องวิทยาลัย ได้แก่หนังสอืเชิญประชุมรายงาน
การประชุม 
2. มติที>ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี>ยวกบัการพิจารณาให้
ความเหน็ชอบในการกาํหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และข้อเสนอแนะในการดาํเนินการให้เกดิอตัลักษณ ์
3 .  เอกสารแสดงการจัดการประ ชุมเพื> อกําหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที>
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ได้แก่ หนังสอืเชิญ
ประชุม รายงานการประชุม 
4. แผนกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที>กล่าวถึงการสร้างอัต
ลักษณ ์
5. แผนปฏิบัติการประจําปีที>แสดงโครงการ/กิจกรรม
สร้างเสริมอตัลักษณน์ักศึกษา 
6. รายงานการประชุมที>แสดงมตทิี>ประชุมสภามหาวิทยาลัยที>
กบัแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ ์ และแผนปฏบิตัิการ
ประจาํปีที>สอดคล้องกบัอตัลักษณวิ์ทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หรือให้ความเหน็ชอบ 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที>
กาํหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

1. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื>อสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม 
กลยุทธ์ที>กาํหนดได้แก่ หนังสอืเชิญประชุม รายงานการ
ประชุมที>แสดงขัJนตอนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากร 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที>
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิทยาลัยสู่นักศึกษาและบุคลากร 
ได้แก่ หนังสอืแจ้งแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วม รายงาน
สรุปผลการประชุมชีJ แจงแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมสู่
ระดับบุคคล 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 
เกี> ยวกับการปฏิบัติ ง านของ วิทยาลัยที>
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่ตํ>ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

1. แบบประเมินความเหน็ของบุคลากรเกี>ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันที>สอดคล้องกบัอตัลักษณวิ์ทยาลัย 
2. รายงานผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและ
บุคลากรเกี>ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที>สอดคล้อง
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ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 
กบัอตัลักษณ ์(คะแนนเฉลี>ยไม่ตํ>ากว่า 3.51) 

4. ผลการดาํเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที>
เกดิประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

1. เอกสาร/ภาพข่าวที>แสดงว่าผลการดาํเนินงานของวิทยาลัย 
ด้านอัตลักษณ์ก่อประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อกลุ่มบุคคล/
องค์กร/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น จดหมายขอบคุณ
จากที>ระบุว่าการสอนหรือการให้คําปรึกษาของบุคลากร/
นักศึกษาของวิทยาลัย 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ /
หรือนานาชาติในประเด็นที> เกี> ยวกับอัต
ลักษณ ์

1. เอกสารหรือรายงานสรุปผลการได้รับการยกย่อง
ในระด ับช าต ิแล ะ/หร ือนานาช าต ิในประ เด ็นที>
เกี>ยวกับอัตลักษณ์ ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบ
ประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัลระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ เอกสารหรือภาพถ่ายแสดงการได้รับ
การคัดเลือกเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื>นๆ เช่น
รางวัลการนาํเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 
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ตวับ่งชี7 ที� 1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ ์(สมศ. 16.2) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 วิทยาลัยมีพันธกจิในการผลิตและพัฒนากาํลังคนระดับกลางและระดับสงู การวิจัยเพื>อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้  การบริการวิชาการแก่สังคมและการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การจัดตัJง
วิทยาลัยจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย นาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมาย และแผนการ
ปฏบิัติงาน รวมทัJงแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที>จะสร้างองค์ความรู้ ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ ์
และวัตถุประสงค์ 

วิธีการคํานวณ : 
ผลรวมของค่าคะแนนที>ได้จากการประเมินบัณฑติที>มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 

จาํนวนบัณฑติที>ได้รับการประเมินทัJงหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี>ยของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเตม็ 5 ) 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 ข้อมูลการสาํรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาํเรจ็การศึกษาทัJงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนีJ  
 1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทัJ งแผนกลยุทธ ์ 
และแผนการปฏบิัติงานประจาํปีของมหาวิทยาลัยที>ได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการ 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที>ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อาํนวยการ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปีที>ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการ
ซึ>งแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานที>สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และพันธกจิของวิทยาลัย 
 4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑติหรือสถานที>รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 
 
การคิดคะแนน : 
 1. กรณทีี>คณะจะดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ผลการ
ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที>มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัมหาวิทยาลัย 
 2. กรณทีี>คณะจะดาํเนินการแยกกบัมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน  : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. ผลรวมของค่าคะแนนที>ได้จากการประเมิน
บัณฑติที>มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ 
 

1. แบบประเมินบัณฑิตที>มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย 
2. รายงานสรุปผลการประเมินบัณฑิตที>มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย (คะแนนเตม็ 5) แยกตาม
ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี โท และเอก) 

2. จาํนวนบัณฑติที>ได้รับการประเมินทัJงหมด 
 

1. รายงานสรุปจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท และเอกทัJงหมด (ปีการศึกษาที>จัดเกบ็
ข้อมูล) 
2. รายงานสรุปจาํนวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
โท และเอกที>ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย 
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ตวับ่งชี7 ที� 1.4 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที>ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องวิทยาลัย   
(ตัวบ่งชีJ สมศ.ที> 17) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 เอกลักษณ ์หมายถึง ความสาํเรจ็ตามจุดเน้นและจุดเด่นที>ส่งผลสะท้อนให้เหน็เป็นลักษณะโดด
เด่นเป็นที>หนึ>งของวิทยาลัย     

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 
 1. มีการกาํหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที>สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญ
เฉพาะของวิทยาลัยโดยได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการ 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที>กาํหนด
อย่างครบถ้วนสมบรูณ ์ 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที>เกี>ยวกับการดาํเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น  
หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยไม่ตํ>ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
และเกดิผลกระทบที>เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
 5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญ
เฉพาะที>กาํหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏบิัติได้ 5 ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. เอกสารหลักฐานที>แสดงให้เหน็ถึงการกาํหนดเอกลักษณ ์จุดเน้น หรือจุดเด่นวิทยาลัย 
 2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทัJงแผนพัฒนาคุณภาพที>สอดคล้องกับ
เอกลักษณ ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที>ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปีที>ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการ ซึ>ง
แสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานและผลสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่น
ของวิทยาลัยที>กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสาํเร็จของการดําเนินงานที>เกิดขึJ นจนถือเป็น
เอกลักษณ ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของวิทยาลัยที>ได้รับการยอมรับ 
 4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏบิัติที>ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกยีรติ เป็นต้น 
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หมายเหตุ :  
 1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
ทัJงนีJ ต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2. คณะจะดาํเนินการแยกหรือดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
 3. กรณทีี>คณะจะดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดาํเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 

การคิดคะแนน : 
 1. กรณทีี>คณะกาํหนดเอกลักษณเ์หมือนกบัมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการผล
การประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที>มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกบัมหาวิทยาลัย 
 2. กรณทีี>คณะกาํหนดเอกลักษณไ์ม่เหมือนกบัมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามประเด็นการพิจารณา  : 
ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1 .  มี ก า ร กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ปฏิบัติงานที>สอดคล้องกับจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะ
ของวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน 
โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการอาํนวยการ 

1. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื>อกาํหนดเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย ได้แก่ หนังสอืเชิญประชุม รายงานการประชุม 
2. มติที>ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี>ยวกับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการกําหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
ข้อเสนอแนะในการดาํเนินการบริหารให้เกดิเอกลักษณ ์
3. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื>อกาํหนดยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาํปีที>สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยได้แก่หนังสอืเชิญประชุม รายงานการประชุม 
4. แผนกลยุทธวิ์ทยาลัยที>กล่าวถึงการสร้างเอกลักษณ ์
5. แผนปฏิบัติการประจาํปีที>แสดงโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริม
เอกลักษณ ์
6. รายงานการประชุมที>แสดงมติที>ประชุมสภามหาวิทยาลัยที>
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีที>สอดคล้องกับเอกลักษณ์
วิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ ที> กํ าหนดอย่ างครบถ้ วน
สมบรูณ ์

1. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื>อสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที>กาํหนด ได้แก่หนังสอื
เชิญประชุม รายงานการประชุมที>แสดงขัJนตอนการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากร 
2. เอกสารแสดงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที>สอดคล้องกับเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยสู่นักศึกษาและบุคลากร ได้แก่ หนังสอืแจ้งแนวปฏิบัติใน
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ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 
การมีส่วนร่วม รายงานสรุปผลการประชุมชีJ แจงแนวปฏิบัติในการมี
ส่วนร่วม  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที>เกี>ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี>ยวชาญ
เฉพาะของวิทยาลัยไม่ตํ>ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี>ยวกับการดาํเนินการตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัย (คะแนนเตม็ 5) 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี>ยวกับการ
ดาํเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัย 
(คะแนนเฉลี>ยไม่ตํ>ากว่า 3.51) 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะของ
วิทยาลัย และเกิดผลกระทบที> เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปีที>สอดคล้องกับตามจุดเน้น จุดเด่นหรือ
ความเชี>ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัย 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี>ยวชาญ
เฉพาะของวิทยาลัยที>ก่อให้เกิดผลกระทบที>เป็นประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม เช่น ผลการประเมินก่อน-หลังการให้บริการที>แสดง
ประโยชน์ที>เกดิแก่ผู้รับบริการ/ชุมชน เป็นต้น 

5. ผู้ เ รี ย น / บุ ค ล า ก ร / ค ณ ะ /
มหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี> ยวชาญเฉพาะที>
กําหนด และได้ รับการยอมรับใน
ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

1. รายงานสรุปผลการได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นที>เกี>ยวกับจุดเน้นจุดเด่น หรือความเชี>ยวชาญเฉพาะของ
วิทยาลัย ได้แก่ภาพถ่ายหรือข่าวสารหรือใบประกาศเกียรติคุณการได้รับ
รางวัลระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เอกสารหรือภาพถ่าย แสดงการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื>นๆ เช่นรางวัลการ
นาํเสนอผลงานดีเด่น เป็นต้น 

 
 
 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 56 

 

ตวับ่งชี7 ที� 1.5.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีJ อัตลักษณ์และตัวบ่งชีJ เอกลักษณ์ที>กาํหนด 
(SSRU) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

พิจารณาจากความสาํเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชีJ ที>เป็นตัวบ่งชีJ อัตลักษณ์และตัว
บ่งชีJ เอกลักษณ ์ของหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย  

วิธีการคํานวณ :  
 

จาํนวนตัวบ่งชีJ อตัลักษณแ์ละตัวบ่งชีJ เอกลักษณท์ี>บรรลุเป้าหมาย 
X 100 

จาํนวนตัวบ่งชีJ อตัลักษณแ์ละตัวบ่งชีJ เอกลักษณท์ัJงหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

บรรลุเป้าหมาย 
ตํ>ากว่าร้อยละ 60 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 61-70 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 71-80 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 81-90 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 91-100 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : ข้อมูลพืJนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างองิที>เกี>ยวข้อง ดังนีJ  
 1. แผนการปฏบิัติงานการพัฒนาอตัลักษณแ์ละเอกลักษณท์ี>ผ่านความเหน็ชอบจากผู้บริหาร 
 2. รายงานสรุปผลการประเมินตัวบ่งชีJ การพัฒนาอตัลักษณแ์ละเอกลักษณ ์
 3. เอกสารหลักฐานแสดงผลการดาํเนินงานตัวบ่งชีJ อตัลักษณแ์ละตัวบ่งชีJ เอกลักษณ ์
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องคป์ระกอบที� 2 การผลิตบณัฑิต 

หลกัการ 
 พันธกจิที>สาํคัญที>สดุของวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑติ หรือการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้ เ รี ยนมี ค วามรู้ ใ น วิ ชาการและ วิช า ชีพ  มี คุณ ลักษณะตามห ลักสูตรที> กํ าหนด ก าร เ รี ยน 
การสอน ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที>เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ ดังนัJน พันธกิจ
ดังกล่าว จึงเกี>ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสตูรและการเรียนการสอน เริ>มตัJงแต่การกาํหนดปัจจัย
นาํเข้าที>ได้มาตรฐานตามที>กาํหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที>มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที>อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที>
เกี>ยวข้อง ทัJงภายในและภายนอกวิทยาลัย 
 ดังนัJน จึงจาํเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที>ใช้
ในการผลิตบัณฑิตได้แก่(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์(ค) สื>อการศึกษาและเทคนิคการสอน(ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อื>น(จ) อุปกรณ์
การศึกษา(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา(ช) การวัดผลการศึกษาและสมัฤทธิผล
ทางการเรียนของนักศึกษา(ซ) องค์ประกอบอื>นตามที>แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ต า ม ที> ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย ร ะ บ บ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  
พ.ศ. 2553 กาํหนด 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 
สาํนักงาน เลขาธกิารสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) สาํนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน 
 5. มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื>อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที>พึงมีในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2551 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification 
Framework  for Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
กระทรวงศึกษาธกิาร 
    9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตวับ่งชี7  จํานวน 13 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.2 : อาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.3 : อาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.5 : สื>อ อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.8 : ระดับความสาํเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที>จดัให้กบันักศึกษา (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.9 : บัณฑติปริญญาตรีที>ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.10 : คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)  
 ตัวบ่งชีJที> 2.11 : ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที>ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.12 : ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที>ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ.4) 
 ตัวบ่งชีJที> 2.13 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 วิทยาลัยมีหน้าที>พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พันธกิจ และความ
พร้อมของวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ของสงัคม มีการ
ประเมินหลักสตูรอย่างสมํ>าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชีJ ของการประกันคุณภาพหลักสตูร มีการวาง
ระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี>ยนแปลง 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสตูรใหม่และปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที>กาํหนด 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที>ก ําหนดโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 
 3. ทุกหลักสตูรมีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีJผลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื>อการประกันคุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอน” กรณีที>หลักสตูรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีJ กลางที>กาํหนดในภาคผนวก ก) สาํหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที>เกี>ยวข้องด้วย 
 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที�ยังไม่ไดด้ําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ใหยึ้ดตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กาํกับให้มีการดาํเนินการได้ครบถ้วนทัJงข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที>จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสตูรทุกหลักสตูรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลา ที>กาํหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที>ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกาํกับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีJ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีJที>กาํหนดในแต่ละปีทุกหลักสตูร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกับให้มีการดาํเนินการได้ครบถ้วนทัJงข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที>จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสตูรทุกหลักสตูรตามผลการประเมินในข้อ 
4 กรณหีลักสตูรที>ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกาํกับ
ให้การดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบทุกตัวบ่งชีJ และทุกหลักสตูร 
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หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสตูรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสตูรที>มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาที>ทาํการประเมิน สาํหรับการนับหลักสตูรทัJงหมดให้นับหลักสตูรที>ได้รับอนุมัติ
ให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที>งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที>สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดดาํเนินการแล้ว 
 2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที>รับผิดชอบในการเสนอหลักสตูรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลักสตูร หรือเสนอปิดหลักสตูร และคณะกรรมการที>รับผิดชอบบริหารหลักสตูรให้
เป็นไปตามรายละเอยีดหลักสตูรที>สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ>งอาจเป็นชุดเดียวกนัทัJงหมดหรือต่างชุดกไ็ด้ 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ
ครบ 5 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติ
ที>กาํหนดโดยคณะกรรมการที>
รับผิดชอบของหน่วยงาน และ
ดํ า เนิ นการตามระบบที>
กาํหนด 

1.1 มีการกาํหนดวิธีการหรือขัJนตอนใน
การดําเนินการเพื>อเปิดหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตรและกําหนด
หน่ วยงานหรื อคณะกรรมการที>
รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุ งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย 
ผู้ ทรง คุ ณวุ ฒิ ภายนอกที> มี ความ
เชี>ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชา
นัJน ๆ  
 
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมี
การศึกษาความต้องการบัณฑิตใน
สาขาวิชานัJนๆ ในตลาดงานว่ามีมาก
น้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
นัJนๆ สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือไม่ วิทยาลัยมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานัJน ๆ 
หรือไม่นอกจากศึกษาความต้องการ

1. คู่มือการบริหารหลักสตูร (หัวข้อ
ระบบและกลไกการเปิด-ปรับปรุง
หลักสตูร) 
2 .  คํ า สั> ง แ ต่ งตัJ ง แ ล ะห น้ า ที>
รั บผิ ดชอบเกี> ย ว ข้ องกั บการ
ดําเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
กลั>นกรองหลักสูตร/คณะกรรมการ
การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี /
คณะกรรมการประจาํบัณฑิตศึกษา/
สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย  
3. สรุปสถานภาพการเปิด/ปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ประจาํปีการศึกษา 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University  61 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
หรือความจําเป็นแล้ว ควรมีการ
วิเคราะห์ทรัพยากรของการดาํเนินการ
ของหลักสตูรใหม่และคาํนวณจุดคุ้มทุน
ประกอบการขออ นุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย 
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษา
ความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชา
นัJ นๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการที> รับบัณฑิตเข้าทาํงาน
เพื>อให้ทราบจุดที>ควรปรับปรุงหลักสตูร 
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรที>ปรับปรุงผ่านการพิจารณา
ตามระบบที> วิทยาลัยกําหนด เช่น 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภา
วิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื>อพิจารณาอนุมัติ 
1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที>
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
และนาํเสนอต่อสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันที>สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปิด
หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติ
ที>ก ําหนดโดยคณะกรรมการ
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ดํ า เนิ นการตามระบบที>
กาํหนด 
 

2.1 มีการกาํหนดหลักเกณฑ์ ขัJนตอน
การดําเนินงานและการอนุมัติการปิด
หลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที>ไม่
สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตใน
ตลาดงาน หลักสูตรที>มีผู้สมัครเรียน
น้อย หรือหลักสตูรที>องค์ความรู้ ล้าสมัย
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นต้น 
2.2 เมื>อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการ
ปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื>องผ่านการ
อนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ ตามที>
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 

1. คู่มือการบริหารหลักสตูร 
2 .  คํ า สั> ง แ ต่ งตัJ ง แ ล ะห น้ า ที>
รั บผิ ดชอบเกี> ย ว ข้ องกั บการ
ดาํเนินงาน  
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภา
วิชาการ เป็นต้น และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื> อพิจารณาอนุมัติ 
รวมทัJงแจ้งสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที>
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3 .  ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
ดําเนินงานให้ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชีJ ผลการ
ดําเนิ นงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื>อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที>
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่ ง ชีJ ก ล า ง ที> กํ า ห น ด ใ น
ภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสตูรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที>
เกี>ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สาํหรับหลักสตูร
เก่าหรือหลักสตูรปรับปรุงที>ยัง
ไม่ได้ดาํเนินการตามกรอบ

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที>เปิดสอน
ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และยังต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที>มี
การจัดการเรียนการสอน 
3.2 มี การดํ าเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื>อง โดยกาํหนดตัวบ่งชีJ และ
เกณฑ์ การประเมิ นที> สะท้ อนการ
ดาํเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที>หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชีJ
กลาง) ทัJงในประเดน็การบริหารหลักสตูร 
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
สนับสนุนและการให้คาํแนะนาํนักศึกษา 
ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพ
ตามตัวบ่งชีJ ที>กาํหนด และรายงานผลการ
ดาํเนินการต่อผู้เกี>ยวข้องและสาธารณชน 
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
ผู้บริหารหลักสูตรควรทาํการศึกษาอย่าง
ละเอยีดและรอบคอบเกี>ยวกับหลักเกณฑ์

1. สรุปหลักสูตรทัJงหมดที>เปิดสอน
ในปีการศึกษาที>ประเมิน จาํแนก 
ตามรายชื>อหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รายชื>อ
หลั กสู ตรที> เ ป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร TQF 
และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
2. แผนการดาํเนินการหลักสตูรที>ยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐาน
คุณภาพหลักสตูร TQF 
3. รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชีJ ผลการดาํเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื>อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสตูรที>เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ TQF แล้ว 
4. รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชีJ กลางที>กาํหนดในภาคผนวก ก 
สาํหรับหลักสูตรที>ยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
5. เอกสารรับรองหลักสตูรจากสภา/
องค์กรวิชาชีพ(หลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน
ปีการศึกษา2555ให้ยึดตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 ) 

และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร 
ทัJงนีJ  คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรควร
มี ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพอย่างน้อย 1 คนใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดาํเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที>เกี>ยวข้อง
ก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน และดําเนินการขอรับรองตาม
กาํหนดเวลาอย่างต่อเนื>อง 

4 .  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบควบคุมกาํกับให้มี
การดําเนิน การได้ครบถ้วน
ทัJ งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้ า ง ต้ นตลอดเวลาที> จั ด
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที>กาํหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ 
กรณีหลักสูตรที>ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชีJ ที>ก ําหนดใน
แต่ละปีทุกหลักสตูร 

4.1 สร้ างกลไกกํากับดู แลให้ ทุ ก
หลักสตูรดาํเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรมาตรฐานวิชาชีพ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติตลอดเวลาที>จัดการศึกษา โดย
จัดในรูปของคณะกรรมการ ทัJงนีJ  อาจ
เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรของภาควิชา หรือคณะวิชาที>มี
อยู่ หรือแต่งตัJ งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
4.2 จั ดให้ มี การประเมิ นผลการ
ดาํเนินงานทุกหลักสตูรตามตัวบ่งชีJ และ
เกณฑ์ ที> กํ าหนดอ ย่ าง น้ อยทุ ก ปี
การศึกษา เพื>อวัดคุณภาพของการ
ดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
เพียงใด 
4.3 มีการกาํหนดระบบการรายงานผล
การดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJที>กาํหนดของ
แต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดทาํเป็น
แบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
ตัวบ่งชีJ  วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอ

1. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการที>
เกี>ยวข้องกับการรับผิดชอบควบคุม
กาํกบัให้มีการดาํเนินการตามเกณฑ์
ข้อที> 1 – 3 ตลอดเวลาที>จัด
การศึกษา 
2. บทบาทหน้าที>ความรับผิดชอบ
และรายงานการดาํเนินงานหรือการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
3. สรุปรายชื> อหลักสูตรที> เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานTQF 
4. รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชีJ ผลการดาํเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื>อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสตูรที>เปิดสอน และเป็นไปตาม
กรอบ TQF  
5. เอกสาร/โครงการประเมิน
หลักสูตร (กรณีที>ครบกรอบเวลาที>
ต้องทาํการประเมินหลักสตูร) 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ต่อคณะกรรมการที>เกี>ยวข้อง 

5 .  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบควบคุมกาํกับให้มี
การดาํเนินการได้ครบถ้วนทัJง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที> จัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสตูรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที>
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐาน คุ ณวุ ฒิ ระดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกาํกับให้การดาํเนิน-
งานตามตัวบ่งชีJ ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตัว
บ่งชีJ และทุกหลักสตูร 

5.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ดาํเนินการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที>ได้
จากข้อ 4 จนทาํให้ผลการดาํเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชีJ ผ่าน
เกณฑก์ารประเมินครบทุกตัวบ่งชีJ และทุก
หลักสตูร 

1. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการที>
เกี>ยวข้องกับการรับผิดชอบควบคุม
กาํกบัให้มีการดาํเนินการตามเกณฑ์
ข้อที> 1 – 3 ตลอดเวลาที>จัด
การศึกษา 
2. บทบาทหน้าที>ความรับผิดชอบ
และรายงานการดาํเนินงานหรือการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
3. สรุปรายชื> อหลักสูตรที> เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานTQF 
4. รายงานการประเมินผลตามตัว
บ่งชีJ ผลการดาํเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื>อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสตูรที>เปิดสอนและเป็นไปตาม
กรอบ TQF แล้ว 
5. เอกสารหลักฐานที>แสดงว่ามีการ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลการ
ประเมินของเกณฑ์การประเมิน 
ข้อที> 4 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.2 : อาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ปัจจัยนาํเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที> ต้องการบุคลากรที>มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื>อปฏิบัติพันธกิจสาํคัญของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื>อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนัJน มหาวิทยาลัยจึง
ควรมีอาจารย์ที>มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสดัส่วนที>เหมาะสมกบัพันธกจิหรือจุดเน้นของวิทยาลัย 

เกณฑก์ารประเมิน : หน่วยงานสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนีJ  
 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
 2) แปลงค่าการเพิ>มขึJนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํ ที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบั
ปีที>ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 แนวทางที� 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 
5 เท่ากบั ร้อยละ 30 ขึJนไป  
 แนวทางที� 2 ค่าการเพิ>มขึJนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบ
กบัปีที>ผ่านมา ที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 6 ขึJนไป 

วิธีการคํานวณ :  
แนวทางที� 1 

1. คาํนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากบั 
จาํนวนอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 100 
จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที>คาํนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 คะแนนที>ได้ เท่ากบั 

 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  
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แนวทางที� 2 
 1. ค่าการเพิ>มขึJนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปีที>
ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจําที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที>ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที>ประเมิน 
 2. แปลงค่าการเพิ>มขึJ นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบ
กบัปีที>ผ่านมา ที>คาํนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 คะแนนที>ได้ เท่ากบั 
 

 
ค่าการเพิ>มขึJนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทยีบกบัปีที>ผ่านมา 

x 5 
ค่าการเพิ>มขึJนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกบัปีที>ผ่านมาที>

กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที>ได้รับหรือเทยีบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที>มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานัJน ทัJงนีJ  อาจใช้คุณวุฒิอื>นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาํหรับกรณีที>บาง
สาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื>นที>เหมาะสมกว่า ทัJงนีJ  ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัJงที>ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณทีี>มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คาํนวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจาํที>ระบุในคาํชีJ แจงเกี>ยวกับการ
นับจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ  
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ>งกไ็ด้ ไม่
จาํเป็นต้องเลือกเหมือนกบัมหาวิทยาลัย 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมด ในปีการศึกษาที>
ประเมิน 

1. รายงานสรุปจาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดในปี
การศึกษาที>ประเมิน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา (ป.
ตรี, โท, เอก) ของทุกหน่วยงานที>มีตาํแหน่ง
อาจารย์ 
2. รายงานสรุปจาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดในปี
การศึกษาที>ผ่านมา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา(ป.
ตรี, โท, เอก) ของทุกหน่วยงานที>มีตาํแหน่ง
อาจารย์ จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมด ในปี
การศึกษาที>ผ่านมา 

2. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมด ในปีการศึกษาที>
ผ่านมา 
3. จาํนวนอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ปีการศึกษาที>ประเมิน 
4. จาํนวนอาจารย์ประจาํที>มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ปีการศึกษาที>ผ่านมา 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.3 : อาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ปัจจัยนาํเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 วิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที>จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในหน่วยงานทาํการศึกษาวิจัยเพื>อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื>อง 
เพื>อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัJงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ>งสะท้อนการปฏบิัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิของหน่วยงาน 

เกณฑก์ารประเมิน : หน่วยงานสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางดงันี7  
 แนวทางที� 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที>ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกนั ที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 ขึJนไป 
 แนวทางที� 2 ค่าการเพิ>มขึJ นของร้อยละของอาจารย์ประจําที>ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที>ผ่านมาที>กาํหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 12 ขึJนไป 

วิธีการคํานวณ : 
แนวทางที� 1 

1. คาํนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเท่ากบั 
จาํนวนอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที>คาํนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 คะแนนที>ได้ เท่ากบั  

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
x 100 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการที>

กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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แนวทางที� 2 
 1. ค่าการเพิ>มขึJ นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเปรียบเทยีบ
กบัปีที>ผ่านมา เท่ากบั ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในปีที>ประเมิน ลบด้วย ร้อย
ละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที>ประเมิน 
 2. แปลงค่าการเพิ>มขึJ นของร้อยละของอาจารย์ประจําที>ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทยีบกบัปีที>ผ่านมา ที>คาํนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 คะแนนที>ได้ เท่ากบั 
 

 
 

ค่าการเพิ>มขึJนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทยีบกบัปีที>ผ่านมา  

 
x 5 

ค่าการเพิ>มขึJนของร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทยีบกบัปีที>ผ่านมาที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ :  
1. การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทัJงที>ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ>งกไ็ด้ ไม่จาํเป็นต้อง

เลือกเหมือนกบัมหาวิทยาลัย 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา หลกัฐาน 

1.จาํนวนอาจารย์ประจําทัJงหมดในปีการศึกษาที>
ประเมิน 

1.รายงานสรุปจํานวนอาจารย์ประจําทัJงหมดในปี
การศึกษาที>ประเมิน จําแนกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.) ของทุกหน่วยงานที>มี
ตาํแหน่งอาจารย์ 
2. รายงานสรุปจาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดในปี
การศึกษาที> ผ่านมา จําแนกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ.) ของทุกหน่วยงานที>มี
ตาํแหน่งอาจารย์ 
 

2.จาํนวนอาจารย์ประจําทัJงหมดในปีการศึกษาที>
ผ่านมา 
3.จํานวนอาจารย์ประจําที>ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันในปี
การศึกษาที>ประเมิน 
4.จํานวนอาจารย์ประจําที>ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันในปี
การศึกษาที>ผ่านมา 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 30 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทัJงในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้  และการใช้สื>อการสอนที>
ทนัสมัย รวมทัJงมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้ เ รี ยน  นอกจ ากนัJ น  ยั ง จํ า เ ป็น ต้อ งมี บุ ค ลากรสายสนับส นุนที> มี คุณภาพสอดค ล้อ งกั บ 
พันธกจิและเป้าหมายของวิทยาลัย 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทัJงด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที>มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที>
กาํหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที>ดี และสร้างขวัญและกาํลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทาํงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาํความรู้และทกัษะที>ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน 
ที>เกี>ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบิัติ 
 6. มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
 หลักฐานสาํหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที> 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสาํรวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที>ดี และการสร้างขวัญ 
และกาํลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื>นๆ ที>เชื>อมโยงให้เหน็การทาํงานได้ดีขึJน 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน : ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทัJงด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมี แผนก ารบ ริหา รและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที>
มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
ประจักษ์ 

1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์
และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทัJงที>
ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า เพื>อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของวิทยาลัย 
กําหนดอัตรากําลังที> ต้องการเพื> อ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และการพัฒนางานประจํา กาํหนด
แผนการจ้างงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที>มีความรู้ความสามารถ มี
ทัศนคติที>ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการ
คัดสรร อาจมีการสรรหาทัJ งจาก
ภายนอกและภายในวิทยาลัย 
1.2 ข้อมูลจากการสาํรวจความต้องการ
ในการอบรม (training needs) ของ
บุคลากร ทัJ งสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน เพื>อให้ได้รับการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที>มหาวิทยาลัยการศึกษา
กาํหนด และสามารถนาํความรู้ที>ได้รับ
มาพัฒนางานของตนให้มีประสทิธิภาพ
เพิ>มขึJ น ซึ>งหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
ประเมินความต้องการนีJ ได้ ข้อมูล
เ กี> ย ว กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
(competencies) ที>จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื>อใช้ใน
การปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการ
ทํา งาน เกิดกระบวนการ เ รียนรู้
เ กี> ย ว กั บแ น วคิ ด  ก ฎ เ ก ณฑ์  มี

1 .  แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ ทัJงด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล ที>
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
2. แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที>มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
3. รายงานผลการสํารวจความ
ต้องการในการอบรม (training 
needs) ของบุคลากรทัJงสายอาจารย์
และสายสนับสนุนเพื>อให้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที>หน่วยงาน
กําหนด และสามารถนําความรู้ ที>
ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสทิธภิาพเพิ>มขึJน 
4. แผนกรอบอตัรากาํลังระยะ 4 ปี 
5. ประกาศระเบียบข้อบังคับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
6. หลักเกณฑก์ารสรรหาบุคลากร 
7. แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร
ประจาํปีการศึกษา 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(job evaluation) ที>มีรูปแบบชัดเจน  
มี การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตาํแหน่งงาน (career path) ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณ
การเข้า–ออกของบุคลากรแต่ละ
กลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
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เกณฑม์าตรฐาน : ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ทัศนคติและทักษะที>ดีเพื>อเพิ>มผล
การปฏิบัติ งานของผู้ปฏิบัติ งาน 
รวมทัJงข้อมูลเกี>ยวกับการสอนงาน 
การหมุนเวียนให้ไปทาํงานในด้าน
อื>นๆ การเข้าศึกษาในโครงการที>
วิทยาลัยจัดขึJน 
1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการ
ปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน
ในรอบปีที> ผ่านมา เพื> อใช้ในการ
มอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการ
ทํางาน และใช้เพื> อการปรับปรุง
แก้ไข ชมเชยให้รางวัลตลอดจน
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที>เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทัJงการ
สรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัย 
1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
ประเดน็ใดบ้างที>ควรมีการวางแผน 
เพื>อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏบิัติงาน และของวิทยาลัย 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจาร ย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที>
กาํหนด  

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นระบบโปร่งใส และกาํหนด
แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื>อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้
ทราบภายใต้เวลาที>กําหนด และ
เ ป็น ไปตามกรอบอัตรากําลั งที>
วิทยาลัยวางแผนไว้ 
2 . 2  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ง าน  ( job 
analysis)โดยกาํหนดให้มีคาํอธิบาย
ลักษณะงาน(job description) การ

1. เอกสาร/โครงการที>แสดงว่าได้มี
การดําเนินการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ตามแผนในเกณฑ์การ
ประเมินข้อที> 1 
2. เอกสาร/โครงการที>แสดงว่า
ได้มีการดําเนินการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผน  
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ระบุคุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่ง (job 
specification)รวมทัJงความ 
สามารถ(competencies) ที>จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานเพื> อใช้ในการ
ปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการ
ทํา ง า น แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที> จํ า เ ป็ น ใ ห้
ผู้ปฏบิัติงานเข้าใจในงาน 
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(job evaluation) ที>มีรูปแบบชัดเจน   
มีการกาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่ง
งาน (career path) ของบุคลากรทุก
กลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
ติดตามผล 
2.4 มี การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนและเส้นทางเดินของตาํแหน่งงาน
ที>กาํหนด รวมทัJงติดตามตรวจสอบเป็น
รายบุคคล เพื>อการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื>อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพ
ที>ดี และสร้างขวัญและกาํลังใจ
ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไ ด้
อย่างมีประสทิธภิาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที>ทาํงาน
ให้ น่ าอ ยู่ ตัJ งแ ต่ สภาพแวดล้ อม
บรรยากาศการทาํงาน การจัดสวัสดิการ
การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่าง
เสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้ าง
บรรยากาศของความสขุในการทาํงาน 
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการ
เสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ 
เพื>อประชาสมัพันธ์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว 
มีการกระตุ้ นและช่วยเหลือผู้ที>มี

1 .  ป ร ะ ก าศ ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดิน
ขอ งตํ า แห น่ ง ง านที> กํ า หน ด 
รวมทัJ งติดตามตรวจสอบเป็น
รายบุคคล เ พื> อการ ส่ง เส ริม
สนับสนุนอย่างต่อเนื>อง 
3. ระบบส่งเสริมสนับสนุนการ
เสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น 
มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้
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เกณฑม์าตรฐาน : ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ศักยภาพเพื>อขอรับรางวัลในด้าน
ต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการ
ขอ รั บ ร า ง วั ล  ป ร ะ ส า น ง า น ใ น
กระบวนการขอรับรางวัล หรืองาน
ธุรการอื>น ๆ 
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับ
ร า ง วั ล โ ด ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
ประชาสมัพันธ์ผลงานที>ได้รับรางวัล
ทัJงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จัดบรรยากาศพิเศษเพื>อเป็นเกียรติ 
พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี
พิเศษ 
3.4 มีระบบพี>เลีJ ยง โดยจัดให้ผู้ที>มี
ประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
รุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
3.5 มีกิจกรรมที> ก่ อให้ เกิดการ
พัฒ น า ร่ ว ม กั น  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมมือในการ
ทาํงาน มีช่องทางการสื>อสารหลาย
ช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทัJงระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื>อทาํให้
เกิดความรู้ สึกที>ดีและพัฒนางาน
ร่วมกนั 
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของ
บุคลากร ทัJ ง ในเ ชิงป้องกันและ
ส่ง เส ริม  มี ส วัสดิ ก ารตรวจ เช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกกาํลังกาย
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้าน
สถานที>ออกกําลังกาย สนับสนุน
ผู้เชี>ยวชาญในการแนะนําด้านการ

รางวัลต่างๆ เพื>อประชาสมัพันธ์
ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเรว็ 
4. มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้
ที>มีศักยภาพเพื>อขอรับรางวัลใน
ด้ าน ต่ า งๆ  เ ช่ น  ช่ ว ย จั ดทํา
เ อ ก ส า ร ก า ร ข อ รั บ ร า ง วั ล 
ประสานงานในกระบวนการ
ขอรับรางวัล หรืองานธุรการ
อื>นๆ 
5. การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับ
ราง วัลโดยวิธีการต่างๆ เ ช่น
ประชาสัมพันธ์ผลงานที> ได้ รับ
รางวัลทัJงภายในและภายนอก
หน่วยงาน หรือจัดบรรยากาศ
พิเศษเพื>อเป็นเกียรติ พิจารณา
ความดีความชอบเป็นกรณพิีเศษ 
6. ระบบพี>เลีJ ยง โดยจัดให้ผู้ที>มี
ประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
คํ า แ น ะ นํ า  ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
สนับสนุน 
7. นโยบายดูแลสุขภาพของ
บุคลากร ทัJงในเชิงป้องกันและ
ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ มี ส วั ส ดิ ก า ร
ตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการ
ออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ 
เช่นสนับสนุนด้านสถานที>ออก
กําลังกายสนับสนุนผู้เชี>ยวชาญ
ในการแนะนํา ด้ านการ ดูแล
สขุภาพ 
8 .  ห ลั ก ฐ า น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือดูแลบุคลากรกรณี
จาํเป็น 
9. ประกาศให้รางวัลในด้าน
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ดูแลสขุภาพ ต่างๆ เช่น รางวัลวิจัย รางวัล

ตีพิมพ์ผลงาน  
4 .  มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ใ ห้
คณาจาร ย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนาํความรู้และทักษะที>
ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา 
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที>
เกี>ยวข้อง 

4.1 ทุกหลักสตูรการฝึกอบรม หรือ
ทุกโครงการที>มีวัตถุประสงค์ในการ
เพิ>มความรู้และทกัษะการปฏิบัติงาน 
ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการ
ติดตาม ประเมินผลสมัฤทธิ�ของการ
อบรม หรือการพัฒนาเพื>อให้เกิด
ความมั>นใจว่าบุคลากรสามารถนํา
ความรู้และทกัษะที>ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง
ตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตาม
ผลการนําความรู้ และทักษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 
เดือน  ห รือใ ช้กลไกการจัดการ
ความรู้ เป็นเครื>องมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ�ของการอบรม 
หรือการพัฒนา เป็นต้น 

1. การกําหนดแนวทาง หรือ
วิ ธี ก า ร ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ�ของการอบรม/การ
พั ฒ น า ใ น ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ฝึกอบรม หรือทุกโครงการที>มี
วัตถุประสงค์ในการเพิ>มความรู้
และทกัษะการปฏบิัติงาน เพื>อให้
เกิ ดความมั> น ใ จ ว่ า บุคลากร
สามารถนาํความรู้และทกัษะที>ได้
จ ากการ พัฒนามาใ ช้ ในการ
ปฏบิัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 
2. การกาํหนดกลไกการติดตาม
ผลการนาํความรู้และทกัษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 
6-9 เดือน หรือใช้กลไกการ
จัดการความรู้ เป็นเครื>องมือใน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ�
ของการอบรม หรือการพัฒนา 
เป็นต้น 
3. เอกสารสรุปการติดตามผล
โครงการอบรม เรื>อง“การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์หลังผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่” 
4. แบบสาํรวจ/ติดตามการนํา
ความรู้ จากการอบรม/ประชุม/
สัมมนามาใช้ประโยชน์หลังการ
อบรม/ประชุมสัมมนา 6-9
เดือน 
5. จัดทาํตัวชีJ วัดการปฏิบัติงาน
ต ามคว ามรู้ แ ล ะทัก ษะที> ไ ป
พัฒนามา เช่น เปรียบเทียบผล
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เกณฑม์าตรฐาน : ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อ น โ ด ย
นักศึกษา หรืออาจารย์ท่านอื>น 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หรือผู้ที>ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบิัติ 

5.1 วิทยาลัยจัดให้มีการให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ>าเสมอ 
5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ
ปรั บปรุ งและพั ฒนาตนเองของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างต่อเนื>อง 
 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณ และ
กิ จกรรมส่ งเสริ มการปลู กฝั ง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุ คลากรสายสนั บสนุ นอย่ าง
สมํ>าเสมอ 
2. เอกสารคาํสั>งแต่งตัJงผู้รับผิดชอบ
ในการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ 
3. มีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองด้านจรรยาบรรณของ
คณาจาร ย์ และ บุ คลากรสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื>อง 
4. ประกาศจรรยาบรรณที>พึงมีใน
สถาบันการอุดมศึกษา 
5. ประกาศหลักเกณฑ์ วิ ธีการ
ตั ก เ ตื อ น ก ร ณี ก ร ะ ทํ า ผิ ด
จรรยาบรรณ 
6. คํ าสั> งแต่ งตัJ งหน้ าที> ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 
7. เอกสารแสดงกระบวนการส่งเสริม
และแนวทางในการดาํเนินการเมื>อมี
พฤติกรรมที>ผิดจรรยาบรรณ 

6 .  มี ก า รประ เมิ นผลความ 
สาํเร็จของแผนการบริหารและ
ก า ร พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากรสายสนับสนุน 

6.1 วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผล
ความสาํเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที>กาํหนดไว้ในแผน รวมทัJง
ผลสัมฤทธิ�ของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนตามตัวชีJ วัดผลการ
ดาํเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมาย

1 .  ร ายง านการประ เมินผล
ความสาํเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที> กําหนดไว้ใน
เกณฑ์ประเมิน ตามตัวชีJ วัดผล
การดําเนินงาน (KPI) หรือ
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เกณฑม์าตรฐาน : ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน โดยที> ตั ว ชีJ วัดผลการ
ดาํเนินงานและค่าเป้าหมายนัJนควร
มีความเชื> อมโยงกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และนาํผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปี
ถัดไป 

เป้าหมายของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

7.1 นําผลการประเมินความสาํเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับส นุนไปป รับปรุ งแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
7.2 ดาํเนินการตามแผนปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที>
กาํหนด 
7.3 มีการสํารวจความต้องการ และ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนที> เ ข้ าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ที>มีวัตถุประสงค์เพื>อ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื>อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 

1. เอกสารหลักฐานที>แสดงถึงการ
นาํผลการประเมินความสาํเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจาร ย์ และ บุ คลากรสาย
สนับสนุนจากเกณฑป์ระเมินข้อที> 6 
(หลักฐานลาํดับที> 1) ไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจาร ย์ และ บุ คลากรสาย
สนับสนุน หรือปรับปรุงการบริการ
และพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เช่น รายงานการ
ประชุมที>พิจารณาปรับปรุงแผน 
เป็นต้น 
2 .  การดํา เนินการตามแผน
ปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนตามระยะเวลาที>
กาํหนด 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ปัจจัยนาํเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : (ใชผ้ลการดําเนินการเดียวกบัมหาวิทยาลยั) 
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน วิทยาลัยควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ใ น เ รื> อ ง ก า ร บ ริ ก า ร สิ> ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ที> เ อืJ อ ต่ อ ก า ร เ รี ย น  เ ช่ น  สื> อ เ ท ค โ น โ ล ยี  
เพื>อการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา แหล่งการเรียนรู้ อื>นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการ
นักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนัJน ยังจาํเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที>
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ>งแวดล้อมในหน่วยงาน ห้องเรียน สุขา ห้องสโมสรนักศึกษา 
ระบบความปลอดภัย การรักษาความสะอาด เป็นต้น 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื>อให้นักศึกษามีเครื>องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES  
ต่อเครื>อง 
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อื>นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 3. มีบริการด้านกายภาพที>เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อุปกรณก์ารศึกษา และจุดเชื>อมต่ออนิเตอร์เนต็ 
 4. มีบริการสิ>งอาํนวยความสะดวกที>จาํเป็นอื>นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกฬีา 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื>องประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัJงมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อคัคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที>เกี>ยวข้อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ>ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที>สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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หมายเหตุ : 
 1. ในเกณฑม์าตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที>มี
การลงทะเบียนการใช้ wifi กบัมหาวิทยาลัย 
 2. การคิดจาํนวน FTES ให้นาํจาํนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกนั โดยไม่
ต้องเทยีบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการ
เ พื> อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี เ ค รื> อ ง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอตัราไม่สงูกว่า 
8 FTES ต่อเครื>อง 

1.1 มี การจั ดบริ การเพื> อให้
นักศึกษามีเครื>องคอมพิวเตอร์ใช้
ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื>อง 

1.สรุปจาํนวนเครื>องคอมพิวเตอร์ 
2. จาํนวน FTES ของนักศึกษาทุก
ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื>นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้ งานแก่นั กศึ กษาทุกปี
การศึกษา 

2.1 มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม
หรือให้ความรู้กับนักศึกษาในด้าน
กายภาพและการพัฒนานักศึกษาที>
หน่วยงานจัดให้นักศึกษา อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครัJง 

1. ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ  
2. หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-Books) 
3. วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์
4. ฐานข้อมูลเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ 
5. ฐานข้อมูลทดลองใช้ 
6. สถิติการให้บริการแนะนาํ/สาธิต
การสบืค้นฐานข้อมูล 

3. มี บ ริ การด้ านกายภาพที>
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้ อ ย ใ น ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื>อมต่ออนิเตอร์เนต็ 

3.1 มีการจัดบริการด้านกายภาพที>
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้ อ ย ใ น ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏบิัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื> อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย 
3.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม
หรือให้ความรู้กับนักศึกษาในด้าน
กายภาพและการพัฒนานักศึกษาที>
หน่วยงานจัดให้นักศึกษา  

1. เวบ็ไซต์ศูนย์บริการการศึกษา 
2. รายงานประจาํปีเพื>อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
3. สรุปจาํนวนคอมพิวเตอร์ 
4. การบริการอนิเตอร์เนต็   
5. เครือข่ายไร้สาย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
4. มีบริการสิ> งอํานวยความ
สะดวกที>จาํเป็นอื>นๆ อย่างน้อย
ในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บ ริ ก า ร อ น า มั ย แ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนาม
กฬีา 

4.1 มีการจัดบริการสิ>งอํานวย
ความสะดวกที>จําเป็นอื>นๆ เช่น 
บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการ
ส่งเสริมสขุภาพ เป็นต้น 
4.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม
หรือให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
นักศึกษาในด้านสิ>งอํานวยความ
สะดวกที>จาํเป็นต่างๆที>หน่วยงาน
จัดให้นักศึกษา 

1. เวบ็ไซต์ศูนย์บริการการศึกษา 
2. เวบ็ไซต์ส่วนกิจการนักศึกษา งาน
บริการสุขภาพ/งานอาหารและ
ร้านค้า/เว็บไซต์โครงการศูนย์กีฬา
และสขุภาพ 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื>องประปา ไฟฟ้า ระบบ
กาํจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทัJ งมี ระบบและอุ ปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ  โดยเป็นไปตามกฎหมายที>
เกี>ยวข้อง 

5.1 มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค การรักษาความ
สะอาด และการรั กษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจน 
บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื>อง
ห้องสขุา ประปาไฟฟ้า ระบบกาํจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทัJงมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที>เกี>ยวข้อง 
5.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม
หรือให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคการรักษาความ
สะอาด และการรั กษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบที>หน่วยงานจัดให้
นักศึกษา 

1. เวบ็ไซต์ส่วนอาคารสถานที> 
2. คู่มือการควบคุมระบบบําบัดนํJา
เสยี 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ 2- 5 ทุกข้อไม่ตํ>า
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

6.1 รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการบริการในข้อ 1-4 

1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการห้องสมุด 
2. สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บริการห้องปฏบิัติการ  
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
การใช้บริการ 
5. สรุปผลการให้บริการด้านอนามัย
และการจัดบริการด้านอาหาร 
6. สรุปผลการให้บริการโครงการ
ศูนย์กฬีาและสขุภาพ 

7. มี การนําผลการประเมิ น
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที>สนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

7.1 นาํผลการประเมินคุณภาพใน
ข้อ 5 มาใช้ เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที> สนอ ง คว าม ต้ อ งก า ร ขอ ง
ผู้ รั บบ ริ ก าร  เ ช่ น  แผนการ
ปฏบิัติการพัฒนาการด้านต่าง ๆ  

1. แผนการปฏิบัติการพัฒนาการ
ด้านต่างๆ 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที>กาํหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 ที>เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ มีการจัดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที>เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล มหาวิทยาลัย หรือชุมชน
ภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที>คาํนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ>งเป็นเรื>องที>สาํคัญ
มากต่อความสนใจใฝ่รู้ และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ค้ น ค ว้ า วิ จั ย โ ด ย อิ ส ร ะ ใ น รู ป โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล  
การจัดให้มีชั>วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทัJงมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาํโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที>เพียงพอสาํหรับ
การศึกษาหาความรู้ เพิ>มเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที>เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญทุก
หลักสตูร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที>กาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 3. ทุกหลักสตูรมีรายวิชาที>ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏบิัติทัJงในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาํวิจัย 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสตูร 
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที>พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื>อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที>มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ>ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ตํ>ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
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หมายเหตุ :  
 1. วิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที>มีต่อคุณภาพการเรียน การสอน
และสิ>งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที>ไม่มีการเรียน การสอนในชัJน
เรียนหรือในห้องปฏบิัติการ เช่น การฝึกงานสหกจิศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ ์เป็นต้น  
 2. งานวิจัยเพื>อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอน ของ
มหาวิทยาลัยที>ได้พัฒนาขึJน และนาํไปใช้ในการพัฒนาวิธกีารสอน 
 กรณีหลักสตูรที>ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดทาํรายละเอยีดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วย 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที>เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญทุก
หลักสตูร 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที>มีความยืดหยุ่น 
และหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของผู้ เรียน 
ยอมรับความสามารถที>แตกต่างและ
วิธีการเรียนรู้ ที>หลากหลายของผู้เรียน 
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
วิธีการเรียนการสอนที> เน้นการคิด
วิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้  รวมทัJงการสร้างหรือ
พัฒนาความรู้ ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้ นใ ห้
ผู้เรียนเกดิการคิดวิเคราะห์ และลงมือ
ปฏิบัติจริงชีJ แนะแหล่งข้อมูลความรู้  
จัดการเรียนการสอนและอาํนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ เพื>อให้ผู้เรียนเกิด
ความสัมฤทธิผลในการเ รียนรู้ ทุก
รายวิชา 

1. คําสั> งแต่งตัJ งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบดาํเนินงานระดับคณะ/
ห น่ วย ง าน เที ยบ เท่ า / ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย 
2 .  แผนการดํา เนินการสรุ ป
ความถี>ในการประชุมและรายงาน
การประชุมที>เกี>ยวข้อง 
3. เอกสารแผน/โครงการจัด
อบรมรูปแบบการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ที> เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนย์กลาง 
4 .  ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย ใ ห้ ทุ ก
หลักสตูรต้องมีการเรียนการสอน
ที>เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
5.มีการกาํหนดตัวบ่งชีJ ความสาํเร็จ
ของการจัดการเรียนการสอนที>เน้น
ผู้เรียนเป็นสาํคัญในแต่ละรายวิชา 
และมี การติ ดตามตรวจสอบ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที>เน้น
ผู้เรียนเป็นสาํคัญทุกรายวิชา อาท ิจัดให้
มีชั> วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม 
สมัมนา ทาํกรณีศึกษาหรือโครงงานหรือ
วิจัย เรียนรู้นอกสถานที> รวมทัJงฝึกงาน
และฝึกประสบการณ ์
1.3 มีการกาํหนดตัวบ่งชีJ ความสาํเร็จ
ของการจัดการเรียนการสอนที>เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละรายวิชา 
แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ 
ประเมินผลความสําเร็จเพื> อนํามา
ป รับปรุ งก าร เ รี ยนการสอนใ ห้มี
ประสทิธภิาพ 

ประเมินผลความสาํเร็จเพื>อนํามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพ 
6. รายงานสาํรวจการเรียนการ
สอนที>เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
7 .  ร ายงานการประ ชุมวาระ
เกี> ย วกับการนํา เสนอผลการ
สาํรวจฯ 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาค สนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที> กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาที>จะเปิดสอนในแต่ละภาค
ก า ร ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ร า ย วิ ช า ร ะ บุ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนีJ เป็นอย่าง
น้อย 
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุ
ผลการเรียนรู้ เมื>อผู้เรียนได้เรียนรายวิชา
เสรจ็สิJนแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที>เป็นผล
จากการเรียนรู้  ซึ>งอิงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
- ลักษณะและการดาํเนินการ เป็นการ
ระบุคาํอธิบายรายวิชา จาํนวนชั>วโมง
การสอน และการให้คาํปรึกษา 
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
เป็นการอธิบายความรู้ หรือทักษะที>
รายวิชามุ่งหวังที>จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการ
สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ใน
ด้านต่างๆ ที>กาํหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.  เ ค้ า โครงราย วิ ชา (Course 
Syllabus) ทุกรายวิชาทุกหลักสูตร 
โดยมีรายละเอียดตามที>กาํหนดใน
กรอบ TQF 
2. มคอ.2 ของทุกหลักสตูร 
3. มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุก
รายวิชาก่อนเปิดการเรียนการ
สอน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
- แผนการสอนและการประเมินผล 
ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือ
เนืJอหาที>จะสอน กจิกรรมการเรียนการ
สอน สื>อการสอนที>ใช้และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของหัวข้อหรือ
เนืJอหานัJน ๆ 
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน ระบุเอกสาร หนังสอื ตาํราที>
ทันสมัยที>ใ ช้ประกอบการเรียนการ
สอนรวมทัJงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ที> ช่ วยเสริมประสบการณ์จ ริงหรือ
ประสบการณเ์ชิงปฏบิัติแก่ผู้เรียน 
- การประเมินและปรับปรุงการดํา 
เนินการของรายวิชา มีการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น 
ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของ
ทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
และจากการสงัเกตการณ ์เป็นต้น 
2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียด
ของราย วิชาและแผนการสอนให้
ผู้เรียนในคาบแรกที>พบผู้เรียน 
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ ของ
รายวิชาให้มีการประเมินทัJงในระหว่าง
ภาคการศึกษา (formative evaluation) 
และเมื>อสิJนสดุภาคการศึกษา(summative 
evaluation) 

3 .  ทุกห ลักสูต รมี ร าย วิ ช าที>
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง และการให้ ผู้เ รียนได้
เรียนรู้ จากการปฏิบัติทัJงในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 
 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
กาํหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที>
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริงทัJงในและนอก
ชัJนเรียน อาทิจัดให้มีชั>วโมงปฏิบัติการ
อภิปรายกลุ่ม สมัมนา ทาํกรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย เรียนรู้ นอกสถานที>

1 .  เ ค้ า โครงราย วิ ชา (Course 
Syllabus) หรือ มคอ.3และ มคอ.4 
ของรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาใน
แต่ละหลักสูตรที>มีการสส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการ
ปฏบิัติทัJงในและนอกห้องเรียนหรือ
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รวมทัJงฝึกงานและฝึกประสบการณ ์
3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการ
ขอ ง ผู้ เ รี ยนที> ส ะ ท้ อน ใ ห้ เห็ นถึ ง
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
และการปฏิบัติ จริงของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลหลังจบหลักสตูร 

จากการทาํวิจัย 
2. ระบบเวบ็รายวิชา (A-Tutor) 
3.มีระบบการรายงานพัฒนาการของ
ผู้ เ รี ย นที> ส ะ ท้ อน ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองและการปฏิบัติ จริงของ
ผู้ เรี ยนเป็นรายบุคคลหลั งจบ
หลักสตูร 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสตูร 
 

4.1 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ จากบุคคล 
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ เพื>อให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงการนาํความรู้ทางทฤษฎีไปใช้
ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการ
ที>ทนัสมัย การดาํเนินการนีJ อาจทาํโดย
เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทัJงรายวิชาหรือบรรยายใน
บางคาบเวลา นํานักศึกษาฟังการ
บรรยายและเยี>ยมชมหน่วยงานหรือ
สถานที>ภายนอกวิทยาลัย เป็นต้น 

1. หลักฐานที>แสดงให้เห็นว่ามี
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน 
เช่น จดหมายเชิญรายงานการ
ประชุม โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที>เอกสารฝึกงาน เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ ที>พัฒนา
จ า ก ก า ร วิ จั ย  ห รื อ จ า ก
กระบวนการจัดการความรู้ เพื>อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการ
เ รียนการสอนและวิธีการสอนใน
รายวิชาที>รับผิดชอบอย่างต่อเนื>อง ใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอน
ที>ผ่านมา โดยการทาํวิจัยในชัJนเรียนว่า
วิธีการสอนและกระบวนการเรียนการ
สอนรวมทัJงการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควร
ปรับปรุงด้านใด อย่างไร 
5.2 ควรจัดเวทีการสมัมนา หรือการ
แลกเปลี>ยนเรียนรู้ เกี>ยวกับการวิจัย
และประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์เพื>อการปรับปรุง

1. โครงการวิจัยทางการศึกษาที>
ค ณ า จ า ร ย์ ใ น วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น
ผู้ดาํเนินการ/เอกสารการจัดการ
ความรู้ทางด้านการเรียนการสอน 
รวมถึ ง ข้อสรุปจากโครงการ
ดังกล่าว 
2. มคอ.3 / มคอ.4 / คาํอธิบาย
ร าย วิช าที> ส ะ ท้ อน ใ ห้ เห็นถึ ง
รูปแบบการเรียนการสอนที>เป็น
ผลมาจากการ วิจั ย  ห รือการ
จัดการความรู้ในหลักฐานลาํดับที> 
1 
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และพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ประจาํอย่างต่อเนื>อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที>มีต่อคุณภาพการ
จัดการเ รียนการสอนและสิ> ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ>ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

6.1 เมื>อสิJนภาคการศึกษา วิทยาลัยจัด
ให้มีการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมี
การประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณ์และ
สื>อสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์ที>
ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และ
สิ>งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นาํผลการ
ประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
สิ>งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการระบุใน
รายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยว่า มีการนาํการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ เรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

1. แบบประเมินและสรุปผลการ
ประ เมิ นความ พึ งพอใจของ
ผู้เรียนที>มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ>งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทุกรายวิชาที>เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา (รวม 2 
ภาคการศึกษา) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้  ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

7.1 วิทยาลัยหรือคณะวิชาควรมีการ
ตัJงคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
ทาํหน้าที>ต่อไปนีJ  
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตาม
ข้อ 2 เพื>อตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ ์
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานแต่
ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุง
ในส่วนที> เกี>ยวข้อง หรือเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที>สงูขึJน 
- ดูแลให้การดาํเนินการหลักสูตรได้รับ
การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น 
ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที>กาํลังจะสาํเร็จ

1 .  นํ า ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินความคิดเห็นดังกล่าว
ข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและสิ>งสนับสนุน
การเ รียนรู้  เ ช่น รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ที ม ผู้ ส อ น เ พื> อ
ปรับปรุงการสอน/การวัดผล 
เป็นต้น 
2. มีการระบุในรายละเอียดของ
รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
ด้วยว่า มีการนําการประเมิน
ความคิ ด เห็น ของ ผู้ เ รี ยนม า
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างไร 
3. รายงานการติดตาม วิเคราะห์ผล
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
การศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการ
อิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที>
กาํหนดทุกปีการศึกษา 
- ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง 
หรือปิดหรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร 
ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ
ผู้เรียน / ของผู้ที>กาํลังจะสาํเรจ็การศึกษา 
/ ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้
บัณฑติอย่างต่อเนื>อง 

การดําเนินงานแต่ละรายวิชาและ
ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการ
ประเมินของผู้เรียนและวางแผน
ปรับปรุงในส่วนที>เกี>ยวข้อง หรือ
เ ส น อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต่ อ
คณะกรรมการระดับที>สงูขึJน 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ (สกอ.)  
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 30 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 คุณลักษณะของบัณฑติ หมายถึง คุณสมบัติที>พึงประสงค์ซึ>งผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับอุดมศกึษา
พึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละ
หลักสตูร และคุณลักษณะของบัณฑติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะ
ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื>อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ อาจมคีวามแตกต่าง
กนัตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที>มี
ลักษณะเพิ>มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การก้าวทนั
วิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กบัการปฏบิตัิงานจริง สาํหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา หรือผู้สาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรที>เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ>มเติมด้านความเป็น
นักวิชาการการเป็นผู้นาํทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาํเสนอ
ผลงาน 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการสาํรวจคุณลักษณะของบัณฑติที>พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาํหรับทุกหลักสตูรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลักสตูร 
 2. มีการนาํผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสมัฤทธผิลทางการเรียนที>ส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑติที>พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัJงด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ ที>
เอืJอต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการในที>ประชุมระหว่างวิทยาลัย หรือที>ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือ
บัณฑติศึกษาที>จัดโดยวิทยาลัย 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
ครบ 5 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที>พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสาํหรับทุกหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะ เวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสตูร  

1 . 1  ค ณ ะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี>ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื>อนาํข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการ
เรียนการสอนเพื>อให้ได้บัณฑิตที>เสนอ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มาก
ที>สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมา
บูรณาการร่วมกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 . 2  ค ณ ะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที>จําเป็น และ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส า ข า วิ ช า  ร ะ ดั บ
การศึกษา เพื>อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคาํนึงถึง
ความทันสมัยของหลักสูตรที> ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี>ยนแปลงระดับ
ท้ อ ง ถิ> น ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติด้วย  

1 .  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม /
สั ม ม น า / ก า ร สํ า ร ว จ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที> พึ ง
ประสงค์ ซึ>งมีผู้ใช้บัณฑติในแต่
ละสาขาวิชาเข้าร่วมประชุม/
สมัมนา/ตอบแบบสอบถามทุก
หลักสตูรตามรอบแผนกาํหนด
การศึกษาของหลักสตูร 
2. ผลการประเมินบัณฑิตตาม
ม า ต ร ฐ า น TQF แ ล ะ ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที> พึ ง
ประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิตทุก
หลักสตูร 
 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การ
วั ด ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที>
ส่ ง เส ริมทักษะอา ชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที>พึง

2 . 1  ค ณ ะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรมีก าร วิ เคราะ ห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและนํา
ข้อมูลจากผลการสาํรวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการ
กําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด

1 .  เ อ ก ส า ร ที> แ ส ด ง ว่ า
คณะกรรมการ รับผิดชอบ
หลักสูตรที> มี การ วิ เคราะ ห์
ติดตามประ เมินผลการใ ช้
หลักสตูร และนาํข้อมูลจากผล
การสาํรวจความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑติ 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สื>อการศึกษา และการประเมินผล 
2 . 2  ค ณ ะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรมีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย อ า จ มี ก า ร
เชื>อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที>กาํหนด เพื>อให้ผู้สอนแต่ละ
วิชาได้รับรู้ และถือเป็นภาระหน้าที>ที>
ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที>จําเป็น
ของรายวิชานัJนๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ
ของการบูรณาการระหว่างรายวิชา 
และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทัJง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื> อให้มี
ทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการ
ทาํงานจริงได้ 
2 . 3  ค ณ ะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรมีการวางระบบการกํากับ
ติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที>จะช่วย
ส่ ง เ ส ริ ม เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง
นักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์การ
จัดการเรียนการสอน สื>อการศึกษา 
และวิธีการประเมินผล เพื>อให้ผู้สอน
ได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจาก
เพื>อนร่วมงาน 
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที>
สะท้อนทกัษะความสามารถด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
( authentic assessment) โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ความสามารถในการเรียนรู้ขัJนสงู ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที>หลากหลาย สะท้อน

ปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะ
ประเดน็การกาํหนดโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื>อการศึกษา 
และการประเมินผล 
2. ตัวอย่าง มคอ.2และ มคอ.
3 ห รื อ  ม ค อ . 4 ที> มี ก า ร
ปรับปรุงตามผลการสาํรวจใน
เกณฑก์ารประเมินข้อที> 1  
3. ร า ย ง า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการ
สาํรวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ในเกณฑ์การประเมิน
ข้อ 1 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน 
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ที> ใ ช้ วิ จั ย 
เป็นฐาน 
2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือ
ระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี>ยนกิจกรรม
การเรียนการสอน และการแก้ปัญหา
ร่วมกันสําหรับผู้เรียนที>จําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทัJ งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที> เ อืJ อ ต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 

3 . 1  ค ณ ะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหา
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ห รื อ ท รั พ ย า ก ร ที>
สนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนที>ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต
อย่างเพียงพอ 
3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา
ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ สื> อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื>อให้ผู้เรียน
รู้จักแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง อาจมี
การจัดทาํเวบ็ไซต์เพื>อให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ในรูปของการสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (community of practice) เพื>อให้
การเรียนรู้ เกดิขึJนได้ทุกที> ทุกเวลา 

1. แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาการและการเรียนการ
ส อ น  แ ล ะ เ อ ก ส า ร ก า ร
ดาํเนินงานตามแผน 
2 .  แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
รายงานการดําเนินการตาม
แผนในการบ ริหารจัดการ
หลักสูตรที>เกี>ยวเนื>องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
คว า มจํ า  เพ า ะข อ งแ ต่ ล ะ
สาขาวิชา 
3. แผนการพัฒนาและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. รายงานการจัดโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ที> เ กี> ย ว ข้ อ ง กั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
การอบรม จํานวน ผู้ เ ข้ าใ ช้
ส ารสน เทศราย วิช าที> เ ป็ น  
e-learning เป็นต้น 
5 .  ร ะบบสารสน เทศ เ พื> อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียน
และการแสวงหาความรู้ ของ
นักศึกษา 
6. มีการจัดทาํเว็บไซต์เพื>อให้
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
นักศึกษาและอาจารย์มีการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ใน
รูปของการส ร้ าง ชุมชนนัก
ปฏบิัติ  
7. คาํสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการ/
คณะทํางานที> เกี>ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื>อ
พัฒนานักศึกษา 

4 .  มี ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ / ห รื อ
บัณฑติศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ก า รปร ะ ชุม วิ ช าก า รห รื อ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที>ประชุมระหว่างวิทยาลัย
หรือที>ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการประชุมวิชาการที>เกิดขึJ น
ในที>ต่าง ๆ ทัJงในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้  
4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทัJงภายใน
วิทยาลัยหรือนอกวิทยาลัย 
4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกาํหนด
เป็นเงื>อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาส
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี 
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครัJง
ในระหว่างการศึกษา 
4.4 ในระดับชัJนเรียน ผู้สอนมีการฝึก
ทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการ
ให้ที>ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา 
เรียนรู้ เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้
ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

1. การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
โปรแกรมการประชุมวิชาการที>
เ กิ ด ขึJ น ใ น ที> ต่ า ง ๆ  ทัJ ง ใ น
ประเทศและต่างประเทศให้
นักศึกษา รับรู้  เ ช่น  บันทึก
ข้อความแจ้ง เ วียน การจัด
ประชุมวิชาการ, เวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย,เป็นต้น 
2. โครงการจัดประชุม “วิชาการ” 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑติศึกษา  
4. การจัดสรรงบประมาณให้
นักศึ กษามี โอกาส เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรมทางวิชาการ หรือ
นําเสนอผลงานในที>ประชุม
ระดับชาติ/นานาชาติ 
5. ในระดับชัJนเรียน ผู้สอนมี
การ ฝึกทักษะการนํา เสนอ
ผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการ
ใ ห้ที> ประ ชุม วิชาการ ต่ างๆ 
พิจารณาเรียนรู้ เทคนิคการ
ส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการ
คัดเลือกไปเผยแพร่ 

5 .  มี กิ จกรรม เส ริ มส ร้ า ง 5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการ 1. การจั ดสรรงบประมาณ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ แ ก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ/
หรือบัณฑิตศึกษาที> จัดโดย
มหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมที>ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื>อง ทัJงกิจกรรมภายใต้หลักสตูรและ
กจิกรรมเสริมหลักสตูร 
5.2 มีการกําหนดเงื>อนไขให้นักศึกษา
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของวิทยาลัย โดยมีการ
ประเมินผลที>เป็นรูปธรรม ซึ>งผลการ
ประเมินควรเป็นปัจจัยสาํคัญต่อผลการ
เรียน หรือต่อการสาํเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที>
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื> อง ทัJ งกิจกรรมภายใต้
หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
2. เอกสารกําหนดเงื> อนไขให้
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินผล
ที>เป็นรูปธรรม ซึ>งผลการประเมิน
ควรเป็นปัจจัยสาํคัญต่อผลการ
เ รี ยน  ห รื อ ต่ อก า รสํ า เ ร็ จ
การศึกษาของนักศึกษา 
3. แผนการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที>จัด
โดยวิทยาลัยในปีการศึกษาที>
ประเมิน  
4. โครงการบรรยายวิชาการ 
ระดับบัณฑติศึกษา 
5. ภาพถ่าย/เอกสารกจิกรรมการ
ยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในงาน
ต่างๆ 
6. โครงการสรรหานักศึกษานัก
กิจกรรมเพื>อประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.8 : ระดับความสาํเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที>จัดให้กบันักศึกษา (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที>พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสาํคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทัJงความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑติและสงัคม ดังนัJนวิทยาลัย จึงควรมีการวัด
ระดับความสาํเรจ็ของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที>หน่วยงานจัดให้กบันักศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการกาํหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาที>ต้องการส่งเสริมไว้เป็น 
ลายลักษณอ์กัษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษาที>ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี>ยวข้องทราบอย่างทั>วถึงทัJงวิทยาลัย 
 3. มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที>กาํหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งชีJ และเป้าหมายวัดความสาํเรจ็ 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชีJ  
และเป้าหมายที>กาํหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชีJ  
 5. มีนักศึกษาหรือกจิกรรมที>เกี>ยวกบันักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกที>มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตัJงแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึJนไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรม  หรือ
เทียบเท่าขึJ นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที>จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทัJงภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการกาํหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจ ริยธรรมสําห รับ
นักศึกษาที>ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณอ์กัษร 

1.1 มีการกําหนดอัตลักษณ์
ของนักศึกษาของหน่วยงาน
หรือสอดคล้องกบัของวิทยาลัย 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยที>มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการกาํหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษา 
2. เอกสารนโยบายหรือประกาศ
ของวิทยาลัยที>ระบุพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษา
ที>ต้องการส่งเสริม 
3 .  ประก าศ/ร ายง าน ลักษณะ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามสาขาวิชาชีพ 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที>
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี>ยวข้องทราบอย่างทั>วถึงทัJง
วิทยาลัย 

2.1 มีการประกาศอัตลักษณ์
ของนักศึกษาให้ทราบอย่าง
ทั>วถึงทัJงวิทยาลัย 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยที>มีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาํหรับนักศึกษา 
2. ปฏิทินวิชาการของคณาจารย์ที>มี
การระบุพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาํหรับนักศึกษา 
3 .  คู่ มื อ นั กศึ กษ าที> มี ก า ร ร ะ บุ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สาํหรับนักศึกษาที>ต้องการส่งเสริม 
4. ช่องทางการเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นั กศึ กษ า และ คณ าจ า ร ย์  เ ช่ น
เวบ็ไซต์วิทยาลัย สื>อสิ>งพิมพ์ 

3. มี โครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้ า น คุ ณธ ร ร ม จ ริ ยธ ร ร ม ที>
กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่ ง ชีJ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย วั ด
ความสาํเรจ็ที>ชัดเจน 

3 .1 มี แผนการดํ า เนิ นการ
โครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และระบุตัวบ่งชีJ และ
เป้าหมายวัดความสาํเรจ็ที>ชัดเจน 

1. เอกสารโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษา 
โดยระบุตัวบ่งชีJ และเป้าหมายวัด
ความสาํเรจ็ของโครงการหรือกจิกรรม 
2. ประมวลภาพหรือรายงานสรุป
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
จริยธรรม 

4. มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชีJ และเป้าหมายที>กาํหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชีJ  

4 . 1  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนจากเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 3 

1. แบบประเมินและรายงานสรุป
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดย
สรุปผลตามตัวบ่งชีJ และเป้าหมายที>
ระบุในเกณฑข้์อ 3 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที>
เกี>ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ อ ง ค์ ก ร
ระดับชาติ 

5.1 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที>
เกี> ยวกับนักศึกษาได้รับรางวัล
ระดับชาติ  

1. ใบประกาศเกียรติคุณ/ภาพถ่าย
ของนักศึกษาที>ได้รับรางวัล ได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.9: บัณฑติปริญญาตรีที>ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 บัณฑติปริญญาตรีที>สาํเรจ็การศึกษาในหลักสตูรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นัJนๆ ที>ได้งานทาํ หรือมีกิจการของตนเองที>มีรายได้ประจาํ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที>สาํเร็จ
การศึกษา เมื>อเทยีบกบับัณฑติที>สาํเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานัJน 
 การนับการมีงานทาํ สามารถนับกรณีการทาํงานสุจริตทุกประเภทที>สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจาํเพื>อเลีJ ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจาํนวนผู้มีงานทาํของผู้สาํเร็จการศึกษาที>ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที>เปลี>ยนงานใหม่หลังสาํเรจ็การศึกษาเท่านัJน 

วิธีการคํานวณ : 
จาํนวนบัณฑติปริญญาตรีที>ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

X 100 
จาํนวนบัณฑติที>ตอบแบบสาํรวจทัJงหมด 

หมายเหตุ : 
 ไม่นบัรวมบณัฑิตที�มีงานทําก่อนเขา้ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที�มีรายไดป้ระจาํอยู่แลว้   ผูที้ �
ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ผูอุ้ปสมบท และผูที้ �เกณฑท์หาร (หักออกทั7งตัวตั7งและตัวหาร) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทยีบ กาํหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
ข้อมูลจากการสาํรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาํเรจ็การศึกษาทัJงในเชิงปริมาณ      อย่าง

น้อย ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะคลอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที>ตอบแบบสาํรวจไม่ถึงร้อยละ 
70 ของบัณฑิตที>ส ําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซํJา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล 
ดังต่อไปนีJ  
 หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที>มีงานทาํก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที>มีรายได้ประจาํ
อยู่แล้ว ผู้ที>ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที>เกณฑ์ทหาร (หักออกทัJงตัวตัJงและ
ตัวหาร) 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University  99 

 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จาํนวนผู้ตอบแบบสาํรวจ 
2. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทัJงภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที>ได้งานทาํ 
4. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาประกอบอาชีพอสิระ 
5. จาํนวนบัณฑติที>มีงานทาํก่อนเข้าศึกษา 
6. จาํนวนบัณฑติที>ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที>ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระ 

1. รายงานสรุปบัณฑิตปริญญาตรีที>ได้งานทาํหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 
2. ระบบการสาํรวจบัณฑิตปริญญาตรีที>ได้งานทาํ
หรือประกอบอาชีพอสิระ 
3. ตัวอย่างแบบสาํรวจ 
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ตัวบ่งชี7 ที�  2.10 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)     
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ 
Thai Qualification Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที> สกอ. ระบุโดย
เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที>พึงประสงค์ตามที>มหาวิทยาลัยกาํหนด คลอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื>อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัJง TQF ตามสาขาวิชาชีพที>ประกาศใช้ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที>
พึงประสงค์ที>สภาหรือองค์กรวิชาชีพกาํหนดเพิ>มเติม หรือสอดคล้องกบัความต้องการ   ของผู้ใช้บัณฑติ 
 กรณีที>เป็นวิชาชีพที>มีการเพิ>มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที>เพิ>มเติมจากกรอบมาตรฐาน ทัJง 5 
ด้าน ต้องทาํการประเมินครบทุกด้าน 

วิธีการคํานวณ : 
ผลรวมของค่าคะแนนที>ได้จากการประเมินบัณฑติ 

จาํนวนบัณฑติที>ได้รับการประเมินทัJงหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี>ยของคะแนนประเมินบัณฑติ (คะแนนเตม็ 5 ) 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
 ข้อมูลจากการสาํรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาํเรจ็การศึกษาทัJงในเชิงปริมาณ และในเชิง
คุณภาพคลอบคลุมทุกคณะอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนีJ  
 1. ข้อมูลที>แสดงถึงคุณภาพบัณฑติในด้านต่างๆตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
ที>มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเป็นผู้ดาํเนินการรวบรวมข้อมูลเอง  โดยใช้แบบสอบถามที>เผยแพร่โดยสมศ. 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑติ หรือสถานศึกษาที>รับบัณฑติเข้าศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 4. ต้องแสดงแบบเกบ็ข้อมูลให้ครบทัJง 5 ด้าน และแสดงวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทัJงหมด  
2. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัJงหมด 
3. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทัJงหมด 
4. จาํนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที>ได้รับการประเมิน 
5. จาํนวนบัณฑติระดับปริญญาโทที>ได้รับการประเมิน 
6. จาํนวนบัณฑติระดับปริญญาเอกที>ได้รับการประเมิน 

1. รายงานสรุปผลการสาํรวจความคิดเห็นที>มี
ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  จ า ก ส ถ า น
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที> รับ
บัณฑติเข้าศึกษาต่อ 
2. ตัวอย่างแบบสาํรวจ 
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N/A ตัวบ่งชี7 ที� 2.11 : ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที>ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.3) 
ชนิดของตัวบ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) 
คําอธิบายตัวบ่งชี7  :  
 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที>ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาํคัญ
ของคุณภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที>แสดงถึงความเป็นผู้นาํทางความคิด ความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์การนาํเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขัJนสงู 
 ผลงานผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที>เป็นผลงานของวิทยานิพนธ ์หรือ
สารนิพนธท์ี>ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ>ง หรือศิลปะนิพนธท์ี>เผยแพร่ 
 งานวิจัยที>เผยแพร่ในที>ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจัยในที>ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื>องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ที>มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ  
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงาน
เป็นที>ยอมรับในสาขาวิชานัJนๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
 ที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที>มีชื>อปรากฎอยุ่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที>ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที>ปรากาํในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index)  หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

วิธีการคํานวณ : 
ผลรวมถ่วงนํJาหนักของผลงานที>ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท X 

100 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัJงหมด 

หมายเหตุ นับตามปีที>ได้รับการตีพิมพ์เท่านัJน 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
กาํหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที>ตีพิมพ์ ดังนีJ  
ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ>ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที>ได้รับ

การยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) 

หรือมีการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที>ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที>ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที>ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus 

กาํหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที>เผยแพร่ ดังนีJ  
ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรคที์�เผยแพร่ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ : 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East  Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์
สงิคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการระหว่างประเทศกับ
ประเทศอื>น เช่นความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาวเป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5ประเทศ)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที>เปิดกว้างสาํหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5ประเทศที>ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทยีบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน  
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ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. จาํนวนและรายชื>อบทความที>เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที>ตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ>งของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที>ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี
ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที>ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื>อเจ้าของบทความ ชื>อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ปีที>ตีพิมพ์ ชื>อวารสารหรือรายงานสืบเนื>องจากการประชุมวิชาการที>ตีพิมพ์ ค่านํJาหนักของ
บทความวิจัยแต่ละชิJน 
 2. จาํนวนและรายชื>อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที>
ไ ด้ รับการเผยแพร่ในระดับชาติห รือระดับนานาชาติพร้อมชื> อ เ จ้ าของผลงาน ปีที> เผยแพร่  
ชื>อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทัJงจังหวัด ประเทศที>เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน
และค่านํJาหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิJน 
 3. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัJงหมด 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จํานวนนักศึกษาที> ส ํา เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททัJงหมด 

1. ร ายงานสรุปจํานวนผลงานของ ผู้สํา เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที>ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ตามรอบปีปฏิทนิ จาํแนกตามค่านํJาหนัก
คุณภาพของแต่ละหน่วยงานที>ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท 

2. ผลรวมตามค่านํJาหนักของผลงานที>ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
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N/A ตวับ่งชี7 ที� 2.12 : ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที>ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ.4) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏทินิ (1 สงิหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที>ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาํคัญ
ของคุณภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกที>แสดงถึงความเป็นผู้นาํทางความคิด ความสามารถ
ด้ านกา รคิ ด เ ชิ ง วิพ าก ษ์ก ารนํ า เ สนอผลง าน  มี ทักษะ ในก าร วิ จั ย  ทั กษะและภู มิ ปัญญา  
ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขัJนสงู 
 งานวิจัยที>เผยแพร่ในที>ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจัยในที>ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื>องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที>มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ   
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงาน
เป็นที>ยอมรับในสาขาวิชานัJนๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที>เผยแพร่ในที>ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจัยในที>
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>องจาก การ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที>มีกองบรรณาธิการจัดทาํรายงาน หรือคณะกรรมการ จัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงานเป็น
ที>ยอมรับในสาขาวิชานัJนๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที>
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที>มีชื>อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 
ที>ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที>ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมถ่วงนํJาหนักของผลงานที>ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก X 100 

จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทัJงหมด 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
กาํหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที>ตีพิมพ์ ดังนีJ  
ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที>ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที>มีชื>อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที>ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสารSJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที>3หรือ4(Q3หรือQ4)ในปีล่าสดุใน subject category ที>ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที>มีชื>อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที>ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที> 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที>ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

กาํหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที>เผยแพร่ ดังนีJ  
ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.125 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเชียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

  
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ด้วย 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations)มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส ์สงิคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศกับ
ประเทศอื>นการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่
จาํเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที>เปิดกว้างสาํหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที>ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ กาํหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. จาํนวนและรายชื>อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที>
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที>ตรงกับปีการศึกษา 
พร้อมชื>อเจ้าของบทความ ชื>อวิทยานิพนธ์ ปีที>ตีพิมพ์ ชื>อวารสารหรือรายงานสืบเนื>องจากการประชุม
วิชาการ ที>ตีพิมพ์ ค่านํJาหนักของบทความวิจัยแต่ละชิJน 
 2. จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทัJงหมด 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จาํนวนนักศึกษาที>สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ทัJงหมด 
2. ผลรวมตามค่านํJาหนักของผลงานที>ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 

1. รายงานสรุปจํานวนผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที> ไ ด้ รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตามรอบปีปฏทินิจาํแนก
ตามค่านํJาหนักคุณภาพของแต่ละหน่วยงานที>
ผลิตบัณฑติระดับปริญญาเอก 
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ตวับ่งชี7 ที� 2.13 : การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาํคัญที>ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทัJงพิจารณาจาก
ความสาํเร็จของวิทยาลัยในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื>อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื>อง อันจะทาํให้วิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑก์ารพิจารณา :  
 กาํหนดค่านํJาหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนีJ  

                  วุฒิการศึกษา 
   ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

วิธีการคํานวณ :   
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คาํนวณดังนีJ  

ผลรวมถ่วงนํJาหนักของอาจารย์ประจาํ 
จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่า เท่ากบั 5 คะแนน 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1.จาํนวนและรายชื>ออาจารย์ประจาํทัJงหมดในแต่ละปีการศึกษา 
 2.นับอาจารย์ที>ปฏบิัติงานจริง และที>ลาศึกษาโดยมีฐานข้อมูลที>ระบุรายละเอยีดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตาํแหน่งทางวิชาการ  
 
หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณสีาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
 คุณวุฒิคณาจารย์กรณสีาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทยีบเท่าตามหลักเกณฑข์อง สกอ. 
และกรณสีายวิชาชีพให้เทยีบเท่าปริญญาสงูสดุตามเกณฑ์ กพ. 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
ขอ้มูลพื7 นฐาน ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จาํนวนบุคลาการสายวิชาการทัJงหมด 
2. ผลรวมตามค่านํJาหนักการพัฒนา
คณาจารย์ 

1. รายงานสรุปจาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดในปีการศึกษา
ที>ประเมิน จาํแนกตามตามคุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาการ
ของแต่ละหน่วยงานที>มีตาํแหน่งอาจารย์ 
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องคป์ระกอบที� 3 กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 

หลกัการ 
 การดาํเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที>วิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมเพื>อให้นักศึกษา
เป็นบัณฑติที>มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที>จัดขึJ น ตามหลักสตูร กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ> ง
หน่วยงานจัดขึJนให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อนักศึกษา  และศิษย์เก่า และ 
(2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที>ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษา ซึ>งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
วิทยาลัย ทัJงนีJ  เพื>อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที>พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้  ทกัษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทัJงทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื>อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545
สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที>  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF: HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานกจิการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สาํนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตวับ่งชี7  จํานวน 2 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษา (สกอ.) 
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ตวับ่งชี7 ที� 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 วิทยาลัย ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ ใน
กิจกรรมต่อไปนีJ  (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาํปรึกษา ทัJงด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
(2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที>เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื>อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที>จาํเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการ เพื>อ
พัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการจัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศกึษา 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที>เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
 3. มีการจัดกจิกรรมเพื>อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที>เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 5. มีการจัดกจิกรรมเพื>อพัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 
 6. มีผลประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตํ>ากว่า 3.51จากคะแนนเตม็ 5  
 7. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที>สนองความต้องการของนักศึกษา 
 หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือมหาวทิยาลยัที�ยงัไม่มีศิษยเ์ก่าถือวา่ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 
และ ขอ้ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มี การจั ดบริ การให้
คาํปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชี วิตแก่
นักศึกษา 

1.1 วิ ทยาลั ยจั ดทํ าฐานข้ อมู ล
นักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
สขุภาพทัJงทางกายและทางจิต ข้อมูล
ด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัวและ
บุคคลที>วิทยาลัยสามารถติดต่อเมื>อ
นักศึกษามีปัญหา     
1.2 หน่วยงานระดับภาควิชามีระบบ
การตัJ งอาจารย์ที>ปรึกษาวิชาการที>
เหมาะสมคาํนึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา ที>ทาํให้อาจารย์สามารถดูแล
นักศึกษาได้ทั>วถึง มีระบบการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแล
ใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการประชุมระหว่าง
อาจารย์ทัJงที>เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ เพื>อส่งต่อข้อมูลเกี>ยวกับ
นักศึกษาที>มีปัญหาด้านการเรียนใน
กลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
เน้นการให้บริการความช่วยเหลือ
นักศึกษาในรูปแบบของการป้องกัน
ปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับ
วิทยาลัย เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามี
หน่วยให้บริการหรือให้คําปรึกษา
สาํหรับนักศึกษาที>มีปัญหาชีวิต โดยมี
เจ้าหน้าที>คอยรับเรื> องร้องทุกข์ของ
นักศึกษาที>ขอใช้บริการตลอดเวลาอาจ
มีการจัดบริการสายด่วน (hotline) 
สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที>มีปัญหาวิกฤติ
และต้องการความช่วยเหลือด่วน และ
มีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที>
อาจารย์ที>ปรึกษาส่งนักศึกษามารับ

1. ข้อมูลด้านสุขภาพทางกายและทางจิต 
ข้อมูลด้านการเรียนข้อมูลด้านครอบครัว 
และข้อมูลบุคคลที>หน่วยงานสามารถ 
ติดต่อเมื>อนักศึกษามีปัญหาได้ 
2. คําสั>งแต่งตัJ งอาจารย์ที>ปรึกษา หรือ
เอกสาร/รายงานสรุปรายชื> ออาจารย์ที>
ปรึกษาในระดับภาควิชา/สาขาวิชา 
3. รายงานสรุปสดัส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
ระดับภาควิชา/สาขาวิชา 
4. รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ที>
ปรึกษา เพื>อส่งต่อข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน 
5. แผนหรือตารางการจัดบริการให้
คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 
6. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื> อ
บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
7. คําสั> งแต่งตัJ งคณะกรรมการหรือ
ผู้ รับผิดชอบหรือหน่วยให้บริการให้
คาํปรึกษาสาํหรับนักศึกษา 
8. ช่องทางหรือวิธีการให้คําปรึกษาแก่
นั กศึ กษา  เ ช่ น  ระบบ e-counseling 
โทรศัพท์บริการสายด่วนการให้คาํปรึกษา
แบบ walk in 
9. บันทึก/เอกสาร/รายงานสรุปการ
ให้บริการคาํปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที>มี ปัญหาวิกฤติและต้องการ
ความช่วยเหลือด่วน โดยมีรายละเอียด
ได้แก่ วัน เวลา ชื>อนักศึกษา(code) เบอร์
ติดต่อ ภาควิชาเรื>อง แนวทางแก้ปัญหา 
การนัดหมาย การติดตามผลการให้
คาํปรึกษา วันยุติการให้คาํปรึกษา เป็นต้น 
10. บันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที>



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University  113 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
บริการ 
1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสขุภาพ
กายและสขุภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการ
เฉพาะทางในกรณีที>นักศึกษามีปัญหา
ที> รุ นแรงเกินความสามารถของ
วิทยาลัยที>จะดูแลได้ 
1.5 ผู้เกี>ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับ
มีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือ
หรือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา จน
สามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้
สาํเรจ็ 
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์
หรือบุคลากรที> รับผิดชอบการดูแล
นักศึกษาเป็นระยะๆ เพื>อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการ
ให้ความช่วยเหลือร่วมกนั 
1.7 มี การจั ดประชุมเพื> อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับ
ครอบครัวของนักศึกษาเพื>อร่วมมือ
กนัแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
1.8 มี ช่ องทางให้นั กศึ กษาหรือ
ผู้เกี>ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื>อการ
ปรับปรุงการให้บริการ 

อาจารย์ที>ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 
11. รายงานการจัดประชุม/สมัมนาพัฒนา
อาจารย์หรือบุคลากรที>รับผิดชอบในการ
ดูแลนักศึกษา 
12. เอกสารความร่วมมือเครือข่ายการให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาร่วมกนั 
13. รายงานการจัดประชุมเพื> อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย/หน่วยงาน
กบัครอบครัวของนักศึกษา 
14. ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี>ยวข้องได้
ให้ ข้อเสนอแนะเพื> อการปรับปรุงการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น เวบ็
บอร์ด/อเีมลล์ สายด่วน และอื>น  ๆ

2. การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที>เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

2.1 วิทยาลัยจั ดทําฐานข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ 
สาํหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที>เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ข่าวสารวิชาการที>ทนัสมัยและที>
เกี> ยวข้องกับสาขาวิชาที>นักศึกษา
จาํเป็นต้องรู้  
2.2 มี ช่องทางให้นักศึกษาหรือ
ผู้เกี>ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื>อ

1. เอกสาร/สื>อสิ>งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร
ที> เ ป็นประโยชน์กับนักศึกษา เ ช่น 
ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที>ทันสมัย
และที>เกี>ยวข้องกับสาขาวิชาที>นักศึกษา
จาํเป็นต้องรู้  
2. ช่องทางการประกาศข้อมูลข่าวสาร
ที> เ ป็นประโยชน์กับนักศึกษา เ ช่น 
บอร์ด เวบ็ไซต์ 
3. ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี>ยวข้อง
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
การปรับปรุงการให้บริการ 
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผล
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร   

ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื>อการปรับปรุง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที> เ ป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สาย
ด่วน และอื>นๆ 
4. ร า ย ง านสรุ ปก า รติ ดต ามและ
ประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. การจัดกิจกรรมเพื> อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัJงในและนอกมหาวิทยาลัย 
เพื> อ เ ป็ นแหล่ งดู งานแหล่ งฝึ ก
ประสบการณข์องนักศึกษา และมีการ
ติดตามประเมินคุณภาพของความ
เป็นแหล่งเรี ยนรู้ ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื>อนํามาใช้
เป็ นข้อมู ลในการวางแผนการ
จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที>เหมาะสมต่อไป 
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือ
กิจกรรมทางสงัคม โดยให้นักศึกษา
เ ป็ น ผู้ รั บผิ ดชอบห ลั กในการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ พื> อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ
ประสบการณก์ารทาํงานร่วมกนั 
3.3 มี ช่องทางให้นักศึกษาหรือ
ผู้เกี>ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื>อ
การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพชีพ 

1 .  แผนก า รจั ด เต รี ยมแห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. เอกสารหลักฐานที> เสดงถึงการ
ประสานงานห รือ โครงการความ
ร่วมมือของหน่วยงานกบัองค์กร ต่างๆ 
ทัJงในและนอกมหาวิทยาลัย เพื>อเป็น
แหล่งดูงานหรือแหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา 
3. รายงานสรุปผลการติดตามประเมิน
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้  หรือแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื>อนํามาใช้
เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที>เหมาะสมในปีต่อไป 
4. รายงานการจัดกิจกรรมวิชาการ 
หรือกิจกรรมทางสังคม เพื>อฝึกทักษะ
ประสบการณก์ารทาํงานร่วมกนั 
5. ช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี>ยวข้อง
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื>อการปรับปรุง
การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพของนักศึกษา เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สาย
ด่วน และอื>นๆ 
6. สรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
ของนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูล 4 . 1  วิ ท ย า ลั ย มี ฐ า น ข้ อ มู ล 1. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที>ประกอบด้วย
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ข่าวสารที>เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

ศิษย์เก่า และมีการจัดทาํฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต์ จดหมายข่าว 
สาํหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที>เป็น
ประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูล
กิจกรรมการประชุมวิชาการ การ
สัมมนาความรู้ ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที>เกี>ยวข้อง
กบัสาขาวิชา 
4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
เกี>ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื> อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็น
ระยะๆ 
4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร การมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน การทาํวิจัยแบบ
ร่ ว ม มื อ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 
สหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าว
นอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ที> ดี แ ก่ นั กศึ กษา
ปัจจุบัน และสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังทาํให้
ศิษย์ เก่ าและอาจารย์ ได้ เรี ยนรู้
วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และ
ผู้รับ 
4.4 มี ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื>อการปรับปรุงการ
ให้บริการ 

ข้อมูลประวัติศิษย์เก่า ประสบการณ์
การทาํงาน การได้รับรางวัลอื>นๆ 
2. เอกสาร ข้อมูลข่าวสารที>เป็นประโยชน์
กับศิษย์เก่า เช่น กิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสมัมนาความรู้ ใหม่ๆ ข้อมูล
แหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัยการรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที>เกี>ยวข้องกับ
สาขาวิชา 
3. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที> เ ป็นประโยชน์ ต่อศิษย์เก่า ได้แก่ 
บอร์ดประชาสมัพันธ ์เวบ็ไซต์จดหมาย
ข่าวออนไลน์ ป้ายไฟวิ>ง ประกาศ แผ่น
พับสื>อสิ>งพิมพ์ SMS และอื>นๆ 
4 .  ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพื> อการปรับปรุงการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที> เ ป็ น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื> อ
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพเพื>อพัฒนาความรู้และ

1. แผนกิจกรรมพัฒนาความรู้ หรือ
ประสบการณท์างวิชาชีพให้กบัศิษย์เก่า 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า ประสบการณ์สาํหรับศิษย์เก่าเป็น

ระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์
เก่ารับรู้  
5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื> อการปรับปรุง
กิจกรรมเพื>อพัฒนาความรู้  และ
ประสบการณวิ์ชาการและวิชาชีพ 

2. รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทาง
วิชาการและวิชาชีพที>จัดขึJ น โดยระบุ
วัตถุประสงค์เพื> อพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณส์าํหรับศิษย์เก่า 
3. ช่องทางการส่งข่าวสารเกี>ยวกับการ
จัดกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและ
วิชาชีพผ่านทางจดหมาย/SMS/อื>นๆ
ให้ศิษย์เก่ารับรู้  
4. ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื> อการปรับปรุงกิจกรรมเพื> อพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพของศิษย์เก่า  

6 .  มี ผลการประ เมิ น
คุณภาพของการให้บริการ
ในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตํ>ากว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

6.1 หน่วยงานที>เกี>ยวข้องในวิทยาลัย
ระดับภาควิชาฝ่าย คณะ หรือ
มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการ
มอบหมายผู้ รับผิ ดชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้าน และนาํเสนอผล
การประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับคณะ /วิทยาลัย 
6.3 คะแนนเฉลี> ยของผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 
ขึJ นไปจากคะแนนเตม็ 5 จึงจะถือ
ว่ามีการบริการที>อ ยู่ในระดับดี 
หากผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการด้านใดที> ยังไม่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํ>ากว่า 
3.51 คะแนน) ให้ทาํการวิเคราะห์
สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื>อหา
แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร

1. เอกสารที>แสดงถึงผู้รับผิดชอบ/
คําสั> งแ ต่งตัJ งในการประเมิน และ
ระยะเวลาในการประเมิน 
2.  แบบประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้าน 
3. รายงานสรุปการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการทุกด้าน 
4. รายงานการประชุม/รายงานสรุป
ก า รนํ า เ สนอผล ก า รปร ะ เมิ นแ ก่
ผู้ รับผิดชอบ และ ผู้บ ริหารระดับ
หน่วยงาน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ให้บริการ ทัJงนีJ ควรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาห รื อก า รป รับปรุ ง ก า ร
ให้บริการด้วย 

7. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
มาใช้ เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจั ดบริการที>
สนองความต้องการของ
นักศึกษา 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการเสนอให้ผู้เกี>ยวข้อง
ทราบทุกระดับและมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
โดยเฉพาะการบริการในด้านที>ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที>กาํหนด 
7.2 มี การปรับปรุ งพัฒนาการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
และประเมิ น คุณภาพของการ
ให้บริการทุกด้านตามแผนที>กาํหนด 
7.3 มีการสาํรวจข้อมูลจากนักศึกษา 
และศิษย์เก่าเพื>อศึกษาความพึงพอใจ
ในบริการที> วิทยาลัยจัดให้ทุกด้าน
อย่างน้อยปีละครัJง เพื>อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา
ระบบการให้บริการในระยะต่อไป 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการเสนอให้ผู้เกี>ยวข้องทราบทุก
ระดับ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
โดยเฉพาะการบริการในด้านที>ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที>กาํหนด 
3. รายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการทุก
ด้านตามแผนที>กาํหนด 

หมายเหตุ :  
 1. เอกสารหรือหลักฐานที>นาํมาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มาหรือมีการ
อนุมัติให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 2. คะแนนเฉลี>ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึJ นไป 
จากคะแนนเตม็ 5 จึงจะถือมีการบริการที>อยู่ในระดับที>ดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ด้านใดที>ยังไม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน (ตํ>ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทาํการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาอุปสรรค  
เพื>อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทัJงนีJ  ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่ามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 
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ตวับ่งชี7 ที� 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษา (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 วิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที>ดาํเนินการทัJงโดยหน่วยงานและโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที> ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที>พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื>อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑติที>พึงประสงค์ที>สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาํหนดเพิ>มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑติ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. วิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที>ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
 2. มีกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที>
ดาํเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาํหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาํหรับ
ระดับบัณฑติศึกษา จากกจิกรรมต่อไปนีJ   

- กจิกรรมวิชาการที>ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที>พึงประสงค์    
- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสขุภาพ  
- กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาสิ>งแวดล้อม 
- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในวิทยาลัยและระหว่าง
วิทยาลัย และมีกจิกรรมร่วมกนั 
 5. มีการประเมินความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื>อพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

6 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. วิทยาลัยจัดทาํแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที>
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือ
วิทยาลัยมีการกําหนดแผนการ
ส่ ง เส ริ มการจั ดกิ จกรรมของ
นักศึกษาที>ชัดเจน นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสตูร ทัJงนีJ กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาจะมีทัJงที>จัด
โดยวิทยาลัย หรือจัดโดยองค์กร
นักศึกษา เพื>อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามที>วิทยาลัยกาํหนด
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 มีการกาํหนดตัวบ่งชีJความสาํเรจ็
ของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาประกอบด้วย ตัวบ่งชีJ หลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัว
บ่งชีJ เฉพาะ (ถ้ามี) ที>นอกเหนือจาก
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื>อใช้ใน
การติดตามประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที>ได้รับการพัฒนาจาก
การทาํกจิกรรม 

1 .  คําสั> งแ ต่งตัJ งห รือมอบหมาย
คณะกรรมการคณะทาํงานที>ปรึกษา 
ส่ ง เส ริมการจั ดกิ จกรรม พัฒนา
นักศึกษาตาม TQF 
2 .  แผนการจั ดกิ จกรรม พัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑติศึกษา ครอบคลุมสาระผลการ
เรียนรู้ ตามกรอบ TQF อย่าง
ครบถ้วน 
3. จํานวนและรายชื> อกิจกรรม/
โครงการระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ทัJงที>จัดโดยหน่วยงาน
และที>จัดโดยองค์กรนักศึกษา แยก
ตามประเภทกจิกรรม 
4. หลักฐานที>แสดงถึงการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา เช่น งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ์อื>นๆ 
5. เอกสาร ประกาศ กฎระเบี ยบ 
หลักเกณฑ์  นโยบายของวิทยาลัย 
เกี>ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

2.1 วิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพ และกาํหนดเงื>อนไข
ให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชีJ ความสาํเร็จ
ของการดาํเนินงาน วิธีการประเมิน
คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที>
นั กศึ กษาเสนอเพื> อขอรั บการ
สนับสนุนจากวิทยาลัย 

1. รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/
โครงการการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พร้อมภาพถ่ายหรือ
รายชื>อผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
3 .  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษานาํความรู้ ด้านการ
ประกนัคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกจิกรรมที>ดาํเนินการโดย
นั ก ศึ ก ษ า อ ย่ า ง น้ อ ย  5 
ป ร ะ เ ภ ท สํ า ห รั บ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนีJ   

-กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที>
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที>พึงประสงค์    

-กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสขุภาพ  

-กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ
ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ รั ก ษ า
สิ>งแวดล้อม 

-กิจกรรมเส ริมสร้ าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

-กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม 
 

3.1 สาํหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยควรส่งเสริมให้
นักศึกษาจัดทาํแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาที>ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท 
ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที>ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที> พึงประสงค์ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่ งเสริม
สขุภาพ กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ>งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3.2 สาํหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยต้อง
ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมที>ดําเนินการโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 
2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ต่อไปนีJ  ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่ งเสริม
สขุภาพ กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ>งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิ จกรรม ส่ ง เส ริ มศิ ลปะและ
วัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยู่ด้วย 
3.3 การจัดกจิกรรมของนักศึกษาทัJง
ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ
บัณฑติศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดทาํ
ข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบ
อนุมัติ (อาจารย์ที>ปรึกษา หรือฝ่าย
กจิการนักศึกษาของวิทยาลัย) โดยมี
คําอธิบายเกี> ยวกับระบบประกัน

1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที>ดาํเนินการ
โดยนักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภท 
2. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นั กศึ กษ าร ะดั บบั ณฑิ ตศึ กษ าที>
ดาํเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเอก อย่างน้อย 2 ประเภท โดยควรมี
กจิกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 
3. เอกสารข้อเสนอโครงการของนักศึกษา
ที>ให้ผู้ รับผิดชอบอนุมัติ  (อาจารย์ที>
ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)โดย
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ตัวบ่งชีJ ความสําเร็จของกิจกรรมที>จัด 
ลักษณะของกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
วิธีการประเมินความสําเร็จ  และการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
กิจกรรมก่อนหน้านีJ มาใช้ประกอบการ
จัดทาํโครงการหรือกจิกรรมใหม่ 
4 .  เอกสารห ลั กฐานที> แ สดง ว่ า
ผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดทําข้ อเสนอโครงการที> ถู กต้ อง
เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนของการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น 
ร่ องรอยการขี ดเขี ยนของการให้
ข้อเสนอแนะเกี>ยวกับการกาํหนดตัวบ่งชีJ
ความสําเร็จของกิจกรรมหรือวิธีการ
ประเมินความสาํเรจ็ของโครงการ 
5. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
โครงการแต่ละโครงการ 
6. จํานวนนักศึกษาที>เข้าร่วมกิจกรรม 
แยกตามประเภทกจิกรรม 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
คุณภาพที> ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วยสาระสาํคัญ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชีJ
ความสําเร็จของกิจกรรมที> จั ด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
และวิธีการประเมินความสาํเรจ็ และ
มี การติ ดตามประเมิ นผลการ
ดาํเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านีJ
มาใช้ประกอบการจัดทําโครงการ
หรือกจิกรรมใหม่ 
3.4 ผู้ รับผิดชอบควรให้ ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นั กศึ กษาในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดทาํข้อเสนอ
โครงการที> ถู ก ต้ องเหมาะสม 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกัน
คุณภาพการปฏบิัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยและระหว่าง
วิ ทยาลั ย และมี กิ จกรรม
ร่วมกนั 

4.1 วิทยาลัยให้นักศึกษาเสนอ
แผนการจั ดกิจกรรมการสร้ าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
วิทยาลัยและให้การสนับสนุนการจัด
กจิกรรมแลกเปลี>ยนประสบการณ์ใน
การทาํงานในรูปแบบต่าง ๆเช่น 
กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM: 
knowledge management) การให้
นักศึกษานาํเสนอผลการดาํเนินงาน 
(ผลการประเมิน) ในที>ประชุม 
เพื> อให้ นั กศึ กษากลุ่มอื> นรับรู้
ร่วมกัน มีการแลกเปลี>ยนเรียนรู้
เกี>ยวกับวิธีการวางแผนการทาํงาน 
การพัฒนาตัวบ่งชีJ ความสาํเรจ็ การ
ประเมินความสาํเรจ็ 
4.2 ในระดับวิทยาลัย อาจารย์ที>
รับผิดชอบฝ่ายกจิการนักศึกษา ควร
มีการประชุมกับภายนอกวิทยาลัย 

1. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
แลกเปลี>ยนประสบการณ์ในการทาํงาน
ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กจิกรรมการจัดการความรู้  
2. เอกสาร/รายงานสรุปการประชุม
ระหว่างอาจารย์ที>ปรึกษาภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย เพื> อส่งเสริมการทํา
กจิกรรมร่วมกนัของนักศึกษา 
3. เอกสารหลักฐานที>แสดงถึงการให้
งบประมาณหรือทุนสนับสนุนการจัด
กจิกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
และภายนอกวิทยาลัย 
4. ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอื>น  ๆ
เช่น เวบ็ไซต์ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
เพื>อส่งเสริมการทาํกิจกรรมร่วมกัน
ของนักศึกษาระหว่างวิทยาลัย และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพของนั กศึ กษา
ระหว่างวิทยาลัย ทัJงนีJ  วิทยาลัยควร
ให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหว่างวิทยาลัยด้วย 
4.3 ในแต่ละปี วิทยาลัยอาจ
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยมีการจัดเวทีหรือ
การประชุมสัมมนาเพื>อแลกเปลี>ยน
ประสบการณ์ที> ไ ด้ จากการทํา
กิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละวิทยาลัย รวมทัJง
การแลกเปลี>ยนประสบการณ์ในการ
ใช้ระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกจิกรรมของนักศึกษา 
4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื>อสร้าง
ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาระหว่างวิทยาลัย มี
การรวมตัวกนัเป็นเครือข่ายวิทยาลัย 
เพื> อเป็นสื>อกลางการแลกเปลี>ยน
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็น
การทาํงานร่วมกันของอาจารย์และ
นักศึกษาระหว่างวิทยาลัย 

5. มีการประเมินความสาํเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.1 วิทยาลัยมีระบบติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชีJ ที>
กาํหนด 
5.2 วิทยาลัยกาํหนดให้นักศึกษา
จัดทาํรายงานผลการจัดกิจกรรม 
แ ล ะ นํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร จั ด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื>อให้

1 .  ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชีJ ที>กาํหนด
ในแผนการกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/
โครงการแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที>
จัดโดยหน่วยงานและที>จัดโดยองค์กร
นักศึกษา ทัJงระดับปริญญาตรีและ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
เหน็ภาพรวมของกจิกรรมและผล
ที> เกิดขึJ นกับนักศึกษาในแต่ละ
รอบปี 
5.3 วิทยาลัยมีการติดตามประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบประกนัคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา จาก
รายงานผลการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 
5.4 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์จุด
แขง็จุดอ่อนของนักศึกษา เพื>อ
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาในปีต่อไป 

ระดับบัณฑติศึกษา 
3. รายงานสรุปผลการสังเคราะห์
ภาพรวมของกจิกรรม/โครงการ และ
ผลที>เกดิขึJนกบันักศึกษาในแต่ละรอบ
ปี ทัJงที>จัดโดยหน่วยงานและที>จัดโดย
องค์กรนักศึกษา 
4 .  ร ายง านสรุ ปผลการติ ดต าม
ประเมินความรู้ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา จาก
รายงานผลการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 
5 .  เอกสารสื> อสิ> ง พิม พ์ เกี> ย วกับ
กจิกรรมนักศึกษา 

6 มีการนําผลการประเมิน
ไ ป ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื>อพัฒนานักศึกษา 

6.1 วิทยาลัยมีการนําผลการ
ประเมินความสาํเร็จของการจัด
กจิกรรมการพัฒนานักศึกษาและ
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื> อ ง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
คุณลักษณะของนักศึกษาตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้าน
ที>ยังไม่บรรลุผลเท่าที>ควร 
6 .2  วิ ทยา ลั ยนํ า เสนอผลใ ห้
ผู้เกี>ยวข้องทุกระดับรับรู้  และมีการ
ระดมความคิ ดในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติผ่านกจิกรรมนักศึกษา 

1 .  ร า ย ง านก า รปร ะ ชุมที> มี ก า ร
นํา เสนอรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี>ยวข้อง 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที>สอดคล้องกับ
ผลการประเมินในเกณฑข้์อ 5 
3. รายงานผลการพัฒนาผลการดํา 
เนินงานแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การจัดกจิกรรมนักศึกษา 
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หมายเหตุ :  
 1. เอกสารหรือหลักฐานที>นาํมาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มาหรือมีการ
อนุมัติให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 2. คุณภาพของบัณฑติทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที>คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ด้านความรู้   
- ด้านทกัษะทางปัญญา  
- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื>อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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องคป์ระกอบที� 4 การวิจยั 

หลกัการ 
 วิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื>องการวิจัยที>แตกต่างกันขึJ นอยู่กับสภาพแวดล้อม และ
ความพร้อมของแต่ละวิทยาลัย อย่างไรกต็ามทุกวิทยาลัย จาํเป็นต้องมีพันธกิจนีJ เป็นส่วนหนึ>งของพันธ
กิจวิทยาลัย ดังนัJน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนีJ อย่างมี
ประสทิธภิาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละวิทยาลัยเพื>อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที>
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาํเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที>สาํคัญ 3 
ประการ คือ 1) วิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถดาํเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแขง็ โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื>นๆ ของวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที>  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐาน
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สาํนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
 5. แนวทางปฏบิัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

จํานวน 6 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัย
ประจาํ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)  
 ตัวบ่งชีJที> 4.5 : งานวิจัยที>นาํไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
 ตัวบ่งชีJที> 4.6 : ผลงานวิชาการที>ได้รับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
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ตวับ่งชี7 ที� 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 วิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดาํเนินงานที>เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื>อให้สามารถดาํเนินการได้ตามแผนที>
กาํหนดไว้ ทัJงการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริม และพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทมีวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที>จาํเป็น ซึ>งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน 
เครื>องมืออุปกรณต่์างๆ ที>เกี>ยวข้อง 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื>อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของวิทยาลัย และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพื>อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย อย่าง
น้อยในประเดน็ต่อไปนีJ  

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื>องมือ หรือศูนย์ให้คาํปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ>งอาํนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที>ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน 

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเดน็ 
 7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ของวิทยาลัย 
 8. มีระบบและกลไกเพื>อสร้างงานวิจัยหรือสร้างสรรค์บนพืJ นฐานภูมิปัญญาท้องถิ>น หรือจาก
สภาพปัญหาของสงัคม เพื>อตอบสนองความต้องการของท้องถิ>นและสงัคมและดาํเนินการตามระบบ ที>
กาํหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดาํเนินการ 1 
ข้อตามเกณฑ์

ทั>วไป 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั>วไป 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ ตาม

เกณฑท์ั>วไป 

มีการดาํเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ 
ตามเกณฑท์ั>วไป 

มีการดาํเนินการครบ 
 7 ข้อ ตามข้อเกณฑ์

ทั>วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑม์าตรฐาน

เพิ>มเติมเฉพาะกลุ่ม 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื> อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของวิทยาลัย 
และดําเนินการตามระบบที>
กาํหนด 

1.1 วิทยาลัยหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง 
ขัJนตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาํหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที>
รับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุน
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอในการบริหารควรมีการ
วางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างสมํ>าเสมอเพื>อบรรลุตาม
เ ป้ าหม ายขอ งแ ผนก าร วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัย 
1.2 การบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้บรรลุผลสาํเร็จควรจัดสรร
งบประมาณเพื>อการบริหารงานวิจัย เช่น 
งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื>อให้สามารถ
ดาํเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการ
จัดสรรทุนวิจัยนอกจากนัJนอาจจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจั ยของ
นักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

1. เอกสารแสดงถึงการมีระบบ
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน เช่น มี
นโยบายเกี>ยวกับงานวิจัยมีแผน
ง า น วิ จั ย ที> ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น
คณะกรรมการระดับหน่วยงาน 
หรือมี คู่มือวิจัย หรือกําหนด
แนวทางในการเสนอขอรับทุน
วิจัยและประกาศให้ทราบโดย
ทั>วกนั 
2. คาํสั>งแต่งตัJงบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที>รับผิดชอบในการบริหาร
งานวิจัยของวิทยาลัย 
3. หลักฐานแสดงการจัดสรร
งบประมาณสนั บส นุ นการ
บริหารงานวิจัยและทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
4. หลักฐานระบบการสร้าง
แรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยก
ย่อง การให้รางวัลหรือการให้
ผลตอบแทนสาํหรับนักวิจัยที>มี
ผลงานดีเด่น 
5 .  ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนในที>ประชุมระดับวิทยาลัย 
และร ายง านการป รั บปรุ ง
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
แผนการบริหารงานวิจัยของ
วิทยาลัย 

2 .  มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
กระบวนการวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

2.1 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เช่น 1) การกาํหนดให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ>งใน
ทมีวิจัยของอาจารย์ 2) การกาํหนดให้
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ทํ า
โครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ>ง
เกี>ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ 3) การกาํหนดให้นักศึกษา
ทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนา
เกี>ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริม
นักศึ กษาเข้ าร่ วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
และนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์
นาํผลลัพธ์ที>เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ> งของเนืJ อหาในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น 

1. มีการกําหนดโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร
กระบวนการ วิ จั ยห รื องาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอนไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาํปีของวิทยาลัย 
2. หลักฐานแสดงการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน 
การสอน 
3 .  ห ลั ก ฐานแสด งการนํ า
ผลลัพธ์ที> เกิดจากงานวิจัยไป
เป็นส่วนหนึ>งของเนืJ อหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้าง-
สรรค์และใ ห้ความรู้ ด้ าน
จรรยาบรรณการ วิจั ยแ ก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจาํ 
 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแล
อาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์
กาํลังคนวางแผน และรับเข้าบุคคล (ทัJง
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา) ทัJงจากในประเทศและ
ต่างประเทศที>มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
จุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของวิทยาลัย ทําการกําหนดกฎเกณฑ ์
แนวทางกํากับและส่งเสริมให้อาจารย์

1. หลักฐานแสดงการส่งเสริม
ให้อาจารย์ทํางานวิ จั ยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น 
การจัดอบรมการนาํเสนอผลงาน 
การจัดพี>เลีJ ยง เป็นต้น 
2 .  ห ลั กฐานแสดงการจั ด
โครงการ/กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ ด้านการวิจัยและความรู้
ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ทาํงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดง
ผลงานที>ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ โดยกาํหนดเป็นภาระงานที>
ชัดเจนที>ต้องปฏบิัติ 
3.2 พั ฒนาสมรรถนะนั ก วิ จั ย ผ่ าน
กระบวนการที>เหมาะสมกับประสบการณ์
ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณนีักวิจัยรุ่นใหม่
อาจเริ>มจากการฝึกอบรม การทาํงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนํา
หรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้
คาํปรึกษาวิทยานิพนธร์ะดับบัณฑิตศึกษา 
กรณนีักวิจัยทั>วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปทาํงานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วม
ทมีวิจัยกับนักวิจัยชัJนนาํนอกวิทยาลัยทัJง
ในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ>งที>ทาํ
ให้ได้ รับความรู้ และประสบการณ์ที>มี
คุณค่า  
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัยที>มีประสทิธิภาพที>สดุ 
คือ การส่งเสริมการทาํงานวิจัยเป็นทีมที>
ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย
ระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยวิจัย ทัJงนีJ เพื>อให้สามารถทาํงานวิจัย
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื>อง 
3.3 ให้ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณของ
นักวิจัยและจรรยาบรรณที>เกี>ยวข้องแก่
อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบ
ควบคุมให้นั กวิ จั ยปฏิบัติ ตามโดย
เคร่งครัด 
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น 
การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการ

และจรรยาบรรณที>เกี>ยวข้องแก่
อาจ าร ย์  เ ช่ น โครงก าร ใ ห้
คาํปรึกษา (คลินิกวิจัย) 
3 .  ห ลั ก ฐ า น ก า ร แ ต่ ง ตัJ ง
คณะทํางานเพื> อให้คําปรึกษา
และช่วยเหลือหรือเป็นพี> เลีJ ยง
ในการทํางานวิจัยของอาจารย์
ใหม่หรือมีประสบการณ์การทาํ
วิจัยน้อย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ให้รางวัลสาํหรับนักวิจัยที>มีผลงานดีเด่น 
การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆ
ในวิทยาลัยให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็น
ต้น 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของวิทยาลัยเพื>อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

4 . 1  ในกรณี ขอ งนั ก วิ จั ย รุ่ น ให ม่ 
การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทาํ
ได้ยาก ดังนัJน วิทยาลัยจึงควรจัดสรร
งบประมาณเพื>อเป็นทุนวิจัยหรือผลิต
งานสร้างสรรค์เพื>อให้นักวิจัยเหล่านีJ มี
โอกาสสร้างผลงานที>สามารถนําไปใช้
ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกวิทยาลัยในโอกาส
ต่อไป  
 สาํหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกนัJน วิทยาลัยอาจจัดให้มี
ระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล 
รายละเอยีด และเงื>อนไขของแหล่งทุนวิจัย
ต่างๆ ทัJงแหล่งทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที>อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
นอกจากนัJนอาจจัดให้มีคณะผู้เชี>ยวชาญ
เ ป็ น พี> เ ลีJ ย ง ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที>
เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และ
ช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านัJนให้
เหมาะสม เพื>อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมาก
ยิ>งขึJน 

1. หลักฐานแสดงการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานเพื>อ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของวิทยาลัย 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้ า น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

วิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรและหรือ
จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เพียงพอทัJงงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื>อการวิจัย 
ตลอดจนกจิกรรมอื>นๆ ที>ส่งเสริมการวิจัย 

1. หลักฐานแสดงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
และดําเนินงานวิจัยตามอัต
ลักษณข์องวิทยาลัย 
2. หลักฐานแสดงการสนับสนุน
มีห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วย
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ดังนีJ  
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควร
ประกอบด้วย  
 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการ
วิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื> อให้สามารถ
ผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตาม
ความต้องการของประเทศ หรือของ
ท้องถิ>นอย่างต่อเนื> องนอกเหนือจาก
เงินทุนวิจัย  
 2)  งบประมาณสนั บส นุ นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ  
 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
 4 )  ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 
5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที>เหมาะสมกับ
งานวิจัยแต่ละประเภทที>เป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยระบบรักษาสขุภาพและความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการที>ได้มาตรฐาน 
ศูนย์เครื>องมือระดับสูงที>จําเป็นที>หลาย
หน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย 
สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์
เครื> องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง
จั ดระบบผ่ านเค รื อ ข่ ายทัJ งในและ
ต่ างประเทศให้สามารถเข้ าใช้ ของ
หน่วยงานอื>นได้ เพื>อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการวิจัยของนักวิจัย 
5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการซึ>งนอกจาก
หนังสือและวารสารทัJงในรูปของเอกสาร 
(hard copy) และสื>ออิเล็กทรอนิกส์ที>

วิจัยหรือศูนย์เครื> องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาํปรึกษา และหลักฐาน
แสดงการสนับสนุนการวิจัย 
3. หลักฐานแสดงแหล่งค้นคว้า
ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย
ห้ อ ง ส มุ ด ว า ร ส า ร สื> อ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบต่างๆ 
4. ระบบสารสนเทศเพื>อการวิจัย 
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏบิัติการวิจัย 
6. หลักฐานแสดงการจัดประชุม
วิชาการ/เชิญผู้เชี>ยวชาญมาให้
คํ าป รึ กษาแนะนํ า /อบรม
สมัมนา เกี>ยวกับความรู้ ด้านการ
ทาํวิจัย การนาํเสนอผลงานวิจัย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
เพียงพอแล้วยังหมายรวมถึงการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุน
การไปร่วมทาํงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับหน่วยงานอื>นที>มี ชื> อเสียงทัJงในและ
ต่างประเทศ ที>สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื>อเพิ>มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical 
leave) ของอาจารย์ในวิทยาลัย 
5.4 ระบบสารสนเทศเพื> อการวิจัยที>
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5  
ด้านต่อไปนีJ   
 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน
สร้ างสรรค์ทัJ งภายในและภายนอก
วิทยาลัย    
 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของวิทยาลัยทัJงปัจจุบันและ
ผลงานที>ผ่านมา   
 3)  ข้ อ มู ล ด้ านแหล่ ง เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทัJงวารสาร
และการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ
สนับสนุนของวิทยาลัยในการเผยแพร่
ผลงาน  
 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของ
วิทยาลัยในการส่งเสริมการนาํผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และการซืJ อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญา                
 5 )  ข้ อ มู ล เ กี> ย ว กั บ ร ะ เ บี ย บ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื>นๆ ของ
วิทยาลัยที>เกี>ยวข้องกับการวิจัยและงาน
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
สร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมิน 
ผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเดน็ 

6.1 วิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมิน
ผลสาํเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่าง
สมํ>าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสาํเร็จ
ของการให้ทุนวิจัย” ทัJงในประเด็น
งานวิจั ยเสร็ จทันตามกําหนดเวลา 
คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาส
ต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้า
สนับสนุนงานวิจัย”ในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย
ของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ 
“การประเมินระบบสารสนเทศ” ใน
ประเดน็ความเหมาะสมกับความต้องการ
ใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

1. หลักฐานรายงานการประชุม
แ ส ด ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ นผลสํา เร็ จของการ
จัดสรรงบประมาณ การให้ทุน
วิจัย ทัJ งในประเด็น จํานวนผู้
เสนอขอทุนวิจัย งานวิจัยเสร็จ
ตามกําหนดเวลา คุณภาพ
ผลงานโดยคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. หลักฐานการติดตามและ
ประเมินผลห้องปฏิบัติงานวิจัย 
หน่วยวิจัยศูนย์เครื> องมือหรือ
ศูนย์ให้คาํปรึกษา เป็นต้น 
3. หลักฐานการติดตามและ
ประเมินผลแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย เช่น ห้องสมุด 
วารสาร สื>ออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบต่างๆ 
4. หลักฐานการติดตามและ
ประเมินผลระบบสารสนเทศ
เพื>อการวิจัย 
5. หลักฐานการติดตามและ
ประเมินผลระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการวิจัย 
6. หลักฐานการติดตามและ
ประเมิ นผลการจั ดประ ชุม
วิชาการ 

7. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย 

7.1 วิทยาลัยนาํผลการประเมินไปจัดทาํ
แผนการปรับปรุง โดยกาํหนดกิจกรรมที>
ต้องทาํเพื>อการปรับปรุง กาํหนดบุคคล
หรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง 
กาํหนดงบประมาณที>ต้องใช้หากจําเป็น
กาํหนดระยะเวลาที>การปรับปรุงต้องแล้ว

1. แผนการปรับปรุงพันธกิจ
ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที>สอดคล้องกบัผลการประเมิน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
เสร็จ จากนัJนจึงดาํเนินการปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที>
กาํหนด 

8. มีระบบและกลไกเพื>อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พืJ นฐานภูมิ ปัญญาท้องถิ> น 
หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพื>อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ>นและสงัคม 
และดําเนินการตามระบบที>
กาํหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 
2) 

8.1 วิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง
และขัJนตอนตลอดจนกาํหนดผู้รับผิดชอบ
ในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหา
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายการ
สนทนากับกลุ่มเป้าหมายที>สาํคัญ (focus 
group) การติดต่อสร้างสมัพันธก์บัองค์กร
ภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feed 
back) จากความร่วมมือที>มีอยู่เดิม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าว
ควรมีทัJ งการร่วมทํางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์บนพืJ นฐานภูมิปัญญาท้องถิ>น 
หรือเพื> อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้
ทรัพยากรทัJงสถานที> บุคคล อุปกรณ ์หรือ
ทรัพยากรอื>นๆ 

หมายเหตุ :  
 เอกสารหรือหลักฐานที>นาํมาประกอบการอ้างองิต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มาหรือมกีารอนุมัติ 
ให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตวับ่งชี7 ที� 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

การบริหารจัดการความรู้ จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื>อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทัJงภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที>จะนาํผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ เป็นเรื>องที>มีความสาํคัญสาํหรับทุกหน่วยงาน ดังนัJนวิทยาลัยต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี>ยนเรียนรู้ในทรัพย์สนิทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างเหมาะสมกบัผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ>งที>เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื>อถือได้และรวดเรว็ทนัเหตุการณ ์

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื>อให้เป็นองค์ความรู้ที>คนทั>วไปเข้าใจได้ และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 
 3. มีการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี>ยวข้อง 
 4. มีการนาํผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 5. มีระบบและกลไกเพื>อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ�ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นําไปใช้
ประโยชน์ และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้ างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ 

1.1 วางแนวทาง ขัJนตอน และ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
ผู้ รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ในวารสารหรือในที>
ประชุมวิชาการที>มี peer review ใน
ประเดน็ต่อไปนีJ  เช่น  
1) การจัดให้มีพี>เลีJ ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
เพื>อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ
นาํเสนอในที>ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์
ในวารสาร  
2)  การสนั บส นุนการตรวจสอบ
ภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย ที>จะนําเสนอใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
3) การสนับสนุนงบประมาณเพื>อเข้า
ร่วมประชุมเสนอผลงานวิจั ยหรือ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์  
4)  การ จ่ าย ค่ าตอบแทนสํ าห รั บ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที>ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียก
เกบ็เงิน เป็นต้น  

1. เอกสารแสดงถึงการมีระบบ
การสนั บส นุ นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย เช่น นโยบาย 
แผนงานการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ มีผู้รับผิดชอบในการ
ประชาสมัพันธ์แหล่งตีพิมพ์และ
เผยแพร่ มีระบบเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัคณะผู้จัดทาํวารสาร มี
การให้รางวัลหรือแรงจูงใจอื>นๆ 
เพื> อส่งเสริมให้มีการตี พิมพ์
เผยแพร่มากขึJน 
2. หลักฐานว่ามีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. คําสั>งแต่งตัJงบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที>รับผิดชอบการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
4. เอกสารแสดงการขอรับทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ 
5. เอกสารแสดงการสนับสนุน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2.  มี ระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื>อให้
เป็นองค์ความรู้ ที>คนทั>วไป
เข้าใจได้ และดาํเนินการตาม

2.1 วางแนวทาง ขัJนตอน และหลักเกณฑ ์
ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ 
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ความรู้ จ ากผลงาน วิ จั ยห รื อง าน
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
เป้าหมาย โดยยังคงความเชื>อถือได้ในเชิง

1. คําสั>งแต่งตัJงบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที>รับผิดชอบการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
2 เอกสารแสดงถึงการมีระบบ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ระบบที>กาํหนด วิชาการและรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ เช่น 

กาํหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นักวิจัย คัดสรรผลงานที>น่าจะเป็นที>
สนใจของบุคคลทั>วไป จัดให้มีการ
สมัภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที>น่าสนใจ
ซึ> งสาธารณชนสามารถ เ ข้ า ใจ ไ ด้  
จัดหมวดหมู่ความรู้ ที>ได้ให้เหมาะสมต่อ
การเผยแพร่ 

การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ความรู้ จ าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. เอกสารแสดงถึงองค์ความรู้ที>
ไ ด้ จากการรวบรวมคั ดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยเป็นความรู้ ที>คนทั>วไปเข้าใจ
ได้ ไม่ใช่บทความวิจัยสําหรับ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
4. เอกสารหลักฐานที>แสดงว่า
หน่วยงานนาํองค์ความรู้ที>ได้จาก
การรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ ความรู้ จ าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
เผยแพร่ให้บุคคลทั>วไปเข้าใจได้ 
5. เอกสารแสดงการจัดหมวดหมู่
ความรู้ จากงานวิจัยที>น่าสนใจ ซึ>ง
สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ เพื>อ
การเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้ จ าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี>ยวข้อง 

3.1 นาํองค์ความรู้ที>ได้จากการวิเคราะห์
สงัเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในข้อ2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื>อ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ>ม
จากการวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการ
ติดตามข้อมูลป้อนกลับ 
 นอกจากนัJนการประชาสัมพันธ์อาจ
รวมถึ งการสร้างเครือข่ายเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย
เชื>อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กร
ภายนอกทัJงรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้ าหมายที> คาดว่าจะสามารถ

1 .  เอกสารแสดงแผนการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ ที> ได้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในข้อ 2 
2. เอกสารแสดงการนําองค์
ความรู้ ที> ได้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เผยแพร่สาธารณะชน
ผ่านสื>อต่างๆ (แสดงช่องทางการ
เผยแพร่ที>สาธารณชนเข้าถึงได้
สะดวก) 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
สนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนาํ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ ประโยชน์ จ ริ งจาก
หน่ วยงานภ า ยน อก ห รื อ
ชุมชน 

4.1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น  
1) กาํหนดขัJนตอนวิธีการ ผู้รับผิดชอบ
เพื> อเป็นสื>อกลางสานสัมพันธ์ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 
และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที>มี
ศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
2) รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนทัJงภาคอุตสาหกรรม
และบริการ ที>ต้องการรับบริการวิจัยใน
เรื>องเฉพาะใดๆ จากมหาวิทยาลัย และ
ประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย  
3) ผู้รับผิดชอบริเริ>มประสานงาน หรือ
ส่งเสริมการนาํผลงานที>เกิดจากการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์
ในลักษณะนิติบุคคล เป็นต้น 

1. เอกสารแสดงระบบ หรือ
ขัJนตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบ
เป็นสื>อกลางในการนําผลงานที>
เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ หรือในเชิงพาณชิย์ 
2. หลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานโดยมี
การระบุ รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ 

5. มีระบบและกลไกเพื>อช่วย
ในการ คุ้ มครองสิทธิ ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>
นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ 
ที>กาํหนด 

5.1 วิทยาลัยหรือคณะวิชาวางแนวทาง 
ขัJนตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กาํหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
เจรจาต่อรอง ทาํข้อตกลง หรือสนับสนุน
ด้านระเบียบ หรือกฎหมายที>เกี>ยวข้อง 
แก่อาจารย์ นักวิจัย และวิทยาลัย ในการ
เจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซืJ อขาย
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกจิใดๆที>เกิดจากผลของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 นอกจากนัJ นควรมี การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของ

1. เอกสารแสดงระบบ หรือ
ขัJนตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบ
การคุ้มครองสิทธิ�ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที>นําไปใช้
ประโยชน์ 
2.  เอกสารแสดงการยื> นจด
ทรัพย์สนิทางปัญญา 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
วิทยาลัยในผลประโยชน์ที>เกิดขึJ นจากการ
ซืJ อขาย หรือทําธุรกิจที> เป็นผลจาก
งานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที>โปร่งใส 
เป็นที>ยอมรับของทุกฝ่าย 
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ตวับ่งชี7 ที� 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 
(สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  :  ปัจจัยนาํเข้า 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

ปัจจัยสาํคัญที>ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนัJน มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในวิทยาลัย และที>
ได้รับจากภายนอกวิทยาลัย เพื>อสนับสนุนการทาํวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของวิทยาลัย นอกจากนัJน เงินทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที>วิทยาลัยได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชีJที>สาํคัญที>แสดงถึงศักยภาพ      ด้านการวิจัยของวิทยาลัย 

เกณฑก์ารประเมิน :  
 โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี :  
 จาํนวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที>
กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาท ขึJนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ :  
 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที>
กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาท ขึJนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์:  
 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที>
กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาท ขึJนไปต่อคน 
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วิธีการคํานวณ : 
 1. คาํนวณจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 
 

จาํนวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ = 
  
 2. แปลงจาํนวนเงินที>คาํนวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
        คะแนน
ที>ได้ =  
 
 
สรุปคะแนนที�ไดใ้นระดบัคณะวิชาและระดบัวิทยาลยั   

1. คะแนนที>ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี>ยของคะแนนที>ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา  
2. คะแนนที>ได้ในระดับวิทยาลัย = ค่าเฉลี>ยของคะแนนที>ได้ของทุกคณะวิชาในวิทยาลัย 

หมายเหตุ :  
 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที�ปฏิบัติงานจริง  
ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 

1. ให้นับจาํนวนเงินที>มีการเซน็สญัญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทนิ หรือปีงบประมาณนัJนๆ 
ไม่ใช่จาํนวนเงินที>เบิกจ่ายจริง 

2. กรณีที>มีหลักฐานการแบ่งสดัส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ>งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน 
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกนัของวิทยาลัยที>ร่วมโครงการ ให้แบ่งสดัส่วนเงินตามหลักฐานที>ปรากฏ 
กรณทีี>ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสดัส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย   

3. การนับจาํนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยวิทยาลัย ที>ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยวิทยาลัย ที>มีบุคลากรสาย
สนับสนุนไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาํเนินการ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในวิทยาลัย 
 2. จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกวิทยาลัย 
 3. จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทัJงหมด (นับเฉพาะที>ปฏบิัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5 
จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที>กาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน: 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

1. เอกสารแสดงข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากทัJ งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทัJงหมดตามปีงบประมาณ 

2. จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ 
 

1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจาํ 
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ตวับ่งชี7 ที� 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏทินิ (1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ>งที>สาํคัญของวิทยาลัย การดาํเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสบความสาํเรจ็นัJน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที>มีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทยีบจาํนวนบทความวิจัยที>ตีพิมพ์และจาํนวนผลงานสร้างสรค์ที>
เผยแพร่ในระดับชาติหรือชาติระดับนานาชาติกบัจาํนวนอาจารย์ประจาํ  และนักวิจัยประจาํ 

ในกรณีที�บทความวิจยัของอาจารยที์�ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกบันักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะ
นบัไดเ้มื�ออาจารยเ์ป็นเจา้ของโครงการวจิยันั7น 

งานวิจัยที>เผยแพร่ในที>ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจัยในที>ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื>องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที>มีกองบรรณาธิการจัดทาํรายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงานเป็นที>ยอมรับ
ในสาขาวิชานัJนๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที>เผยแพร่ในที>ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจัยในที>
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื>องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที>มีกองบรรณาธกิารจัดทาํรายงานหรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที>มีผลงานเป็น
ที>ยอมรับในสาขาวิชานัJนๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที>
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที>มีชื>อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ที>ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที>ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Hurnanities Citation Index)    
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 กาํหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที>ตีพิมพ์ ดังนีJ  
ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานวิจยั 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื>องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที>ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที>มีชื>อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที>ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที> 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที>มีชื>อปรากฏอยู่ในประกาศของ สม
ศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที>ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที> 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตีพิมพ์
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที>ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

 
 กาํหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที>เผยแพร่ ดังนีJ  
ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์

0.125 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วม
พิจารณาด้วย 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส ์สงิคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศกบั
ประเทศอื>น 
 การเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาํเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
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 การเผยแพร่ในระดบันานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที>เปิดกว้างสาํหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที>ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมถ่วงนํJาหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
X 100 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทัJงหมด 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนีJ  
กลุ่มสาขาวิชา รอ้ยละ 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 10 
 
 การคิดคะแนนระดับคณะให้นาํคะแนนที>คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี>ย และการ
คิดคะแนนระดับวิทยาลัยให้นาํคะแนนที>คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี>ย 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
 1. จาํนวนและรายชื>อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทัJงหมดของอาจารย์ประจาํและ
นักวิจัยประจําทัJงที>ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที>ตรงกับปีการศึกษา
พร้อมชื>อเจ้าของบทความ ปีที>ตีพิมพ์ ชื>อวารสารหรือรายงานสืบเนื>องจากการประชุมวิชาการและค่า
นํJาหนักของแต่ละบทความวิจัย 
 2. จาํนวนและรายชื>อผลงานสร้างสรรค์ที>เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทัJงหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทัJงที>ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื> อเจ้าของผลงาน  
ปีที>เผยแพร่ ชื>อสถานที> จังหวัดหรือประเทศที>เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน 
และค่านํJาหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 
 3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน: 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. บทความวิจัยที>ได้รับการตีพิมพ์ 
(ฉบับเตม็ ไม่ใช่บทคัดย่อ) 

1. เอกสารแสดงจํานวนและรายชื>อบทความวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติทัJ งหมดตามปีปฏิทินพร้อมทัJ ง ชื> อเจ้าของ
บทความ ปีที>ตีพิมพ์ ชื>อวารสารหรือรายงานสบืเนื>องจากการ
ประชุมวิชาการ และค่านํJาหนักแต่ละบทความวิจัย 
2. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตามที>อ้างอิงในข้อ 1 
ได้แก่บทความวิจัย/หน้าปกและสารบัญวารสาร/หน้าปกและ
สารบัญรายงานสบืเนื>องจากการประชุม (ไม่นับ หนังสอืตอบ
รับการตีพิมพ์) 

2. งานสร้างสรรค์ที>ได้รับการเผยแพร่ 
 

1. เอกสารแสดงจาํนวนและรายชื>อผลงานสร้างสรรค์ที>เผยแพร่ทัJง
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติทัJงหมดตามปีปฏิทนิพร้อมทัJงชื>อ
เจ้าของผลงาน ปีที>เผยแพร่ สถานที>เผยแพร่ รูปแบบการเผยแพร่ 
และค่านํJาหนักแต่ละผลงาน 
2. หลักฐานการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ตามที>อ้างอิงในข้อ 1 
เช่น เอกสารโครงการเผยแพร่ภาพถ่ายชิJนงาน เป็นต้น 

3. อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>
ปฏบิัติงานจริง 

1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที>
ปฏบิัติงานจริง 

4. อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>
ลาศึกษาต่อ 

1. เอกสารแสดงจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>ลาศึกษา
ต่อ 
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ตวับ่งชี7 ที� 4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นาํไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏทินิ (1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ>งที>สาํคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จนัJน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที>มี
คุณภาพนักวิจัยประจาํที>นาํมาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที>ระบุไว้ในโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที>เกี>ยวกับจาํนวนอาจารย์ประจาํ
และนักวิจัยประจาํ 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นํามาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>
นาํไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที>ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง 
สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ>มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฎชัดเจนถึงการนาํไปใช้จนก่อให้เกดิประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตาม
วัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 ประเภทของการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ ที�สามารถนําไปสูก่ารแกปั้ญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดงันี7  
  1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการนําไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชน ในเรื>องต่างๆ ที>ทาํให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึJ น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น 
  2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นาํไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาํหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
  3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นาํมาไปสู่การ
พัฒนาสิ>งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑซึ์>งก่อให้เกดิรายได้ หรือนาํไปสู่การเพิ>มประสทิธภิาพการผลิต เป็นต้น 
  4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ>งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที>นํามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ>งได้มี
การศึกษาและประเมินไว้ 
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการรบัรองการนํางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน  ์หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที>มีนํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือ
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รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทัJงระบุผลของการนาํงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการคํานวณ  

ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นาํไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทัJงหมด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
 1. จาํนวนและรายชื>องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นาํมาใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจาํและ
นักวิจัยประจาํ โดยนับรวมผลงานที>นาํมาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจาํทัJงที>ปฎิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื>อเจ้าของผลงาน ปีที>งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดาํเนินการเสร็จ ปีที>นาํไปใช้
ประโยชน์ ชื>อหน่วยงานที>นาํไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือ
องค์กรที>เกี>ยวข้อง ทัJงนีJ ให้แสดงข้อมูลที>ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที>ชัดเจนด้วย ตามแนวทาง
ดังต่อไปนีJ  
  - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยการนําไปใช้ประโยชน์แก่
สาธารณชน ในเรื>องต่างๆ ที>ทาํให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึJ น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น 
  - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นาํไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาํหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
  - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>นาํมาไปสู่การ
พัฒนาสิ>งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑซึ์>งก่อให้เกดิรายได้ หรือนาํไปสู่การเพิ>มประสทิธภิาพการผลิต เป็นต้น 
  - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ>งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที>นํามาใช้ในโรงพยาบาล ซึ>งได้มี
การศึกษาและประเมินไว้ 
 2. จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทัJงหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์
และนักวิจัยประจาํที>ลาศึกษาต่อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>
นาํไปใช้ประโยชน์ 
 

1. เอกสารแสดงจาํนวนและรายชื>องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที>
นาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมชื>อเจ้าของผลงาน ปีที>ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดาํเนินการแล้วเสร็จ ปีที>นาํไปใช้ประโยชน์ ชื>อ
หน่วยงานที>นาํไปใช้ประโยชน์ 
2. หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน โดยมีการ
ระบุรายละเอยีดการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ตามแนวทางต่อไปนีJ  
- ข้อมูลที>แสดงผลดีที> เกิดขึJ นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํา
สิ>งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- ข้อมูลที>แสดงผลดีที>เกิดขึJ นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาํนโยบาย 
กฎหมายมาตรการ ที>เป็นผลจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 
- ข้อมูลที>แสดงผลดีที> เกิดขึJ นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํา
ผลงานวิจัยที>มีวัตถุประสงค์เพื>อการพัฒนาสาธารณะไปใช้ 

2. อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจาํที>ปฏบิัติงานจริง 

1. เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที>
ปฏบิัติงานจริง 

3. อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจาํที>ลาศึกษาต่อ 

1. เอกสารแสดงจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>ลาศึกษา
ต่อ 
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ตวับ่งชี7 ที� 4.6 : ผลงานวิชาการที>ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีปฏทินิ (1 มกราคม 2556 – 31 มกราคม 2556) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 ผลงานวิชาการที>มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจัย 
การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที>จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการที>ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที> ผ่าน
กระบวนการกลั>นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื>องหลักเกณฑ์ของ 
กพอ. เรื>องหลักเกณฑก์ารขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการหรือเทยีบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที>เป็นบทความความวิชาการ (Academic Paper) ตาํรา (Textbook) หรือ
หนังสอื (Book) ต้องเป็นผลงานที>ผ่านกระบวนการกลั>นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอยีดดังนีJ  
  - บทความเชิงวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที> เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  
มี ข้อความที>สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที> ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ  
การวิจัย โดยจัดทาํในรูปของบทความเพื>อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที>มีคุณภาพซึ>งมีผู้ตรวจอ่าน 
  - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที> เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื>อ
ตอบสนองเนืJอหาทัJงหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ>งของวิชาหรือหลักสตูรกไ็ด้ โดยมีการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ความรู้ที>เกี>ยวข้องและสะท้อนให้เหน็ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
  - หนังสอื หมายถึง เอกสารทางวิชาการที>เขียนขึJ นเพื>อเผยแพร่ความรู้  ไปสู่วงวิชาการ
หรือผู้อ่านทั>วไป โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของหลักสตูรหรือต้องนาํมาประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใด วิชาหนึ>ง ทัJงนีJ จะต้องเป็นหลักเอกสารที>เรียบเรียงขึJ นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทาง
วิชาการที>มั>นคงและให้ทัศนะของผูเขียนที>สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานัJนๆ หรือสาขาที>เกี>ยวเนื>อง 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
กาํหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนีJ  

ค่านํ7 าหนกั ระดบัคุณภาพงานสรา้งสรรค ์
0.25 บทความวิชาการที>ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการที>ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตาํราหรือหนังสอืที>มกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ตาํราหรือหนังสอืที>ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์าร

ขอตาํแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาํราหรือหนังสอืที>มีคุณภาพสงูมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการคํานวณ : 
 
 
 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
 1. จาํนวนและรายชื>อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตาํรา หนังสอื) ที>มีคุณภาพของอาจารย์
ประจาํ โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทัJงที>ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื>อเจ้าของผลงาน ปีที>
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที>ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที>เชื>อถือได้ ชื>อหน่วยงานที>รับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง ค่านํJาหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิJน  
 2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทัJงหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที> 
ลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงนํJาหนักของผลงานวิชาการที>ได้รับรองคุณภาพ X 
100 จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํทัJงหมด 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน: 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. ผลงานวิชาการที>ได้รับรองคุณภาพ 1. เอกสารแสดงจํานวนและรายชื>อผลงานวิชาการ (บทความ
วิชาการ ตาํรา หนังสอื) ที>มีคุณภาพ พร้อมชื>อเจ้าของผลงาน ปีที>
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที>ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที>เชื>อถือได้ 
ชื>อหน่วยงานที>รับรองและค่านํJาหนักของผลงานแต่ละชิJน 
2. หลักฐานการรับรองคุณภาพของผลงานแต่ละชิJนจากหน่วยงานที>
เกี>ยวข้องได้แก่บทความวิชาการ ตาํรา และหนังสอืฉบับจริง 

2. อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>
ปฏบิัติงานจริง 

1. เอกสารแสดงจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>
ปฏบิัติงานจริง 

3. อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>
ลาศึกษาต่อ 

1. เอกสารแสดงจาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํที>ลา
ศึกษาต่อ 
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องคป์ระกอบที� 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

หลกัการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึ>งในภารกิจหลักของวิทยาลัย วิทยาลัยพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที>วิทยาลัยมีความ
เชี>ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทัJงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาํปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ ทาํงานวิจัยเพื>อตอบคาํถามต่างๆ หรือเพื>อชีJ แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทาํประโยชน์ให้สังคมแล้ว วิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ>มพูนความรู้
และประสบการณข์องอาจารย์อนัจะนาํมาสู่การพัฒนาหลักสตูร มีการบูรณาการเพื>อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ>งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย 
มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ตวับ่งชี7  จํานวน 6 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
 ตัวบ่งชีJที> 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม  
 ตัวบ่งชีJ ที> 5.3 : ผลการนําความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัย (สมศ. 8) 
 ตัวบ่งชีJที> 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและองคก์รภายนอก (สมศ.9) 
 ตัวบ่งชีJที> 5.5 : ผลการชีJนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที> 1 ภายใน
มหาวิทยาลัย (สมศ.18.1) 
 ตัวบ่งชีJที> 5.6 : ผลการชีJนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที>2 ภายนอก
มหาวิทยาลัย (สมศ.18.2) 
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ตวับ่งชี7 ที� 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ>งของวิทยาลัย วิทยาลัยพึงกาํหนด
หลักเกณฑ์และขัJนตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างวิทยาลัยเพื>อเป็น
กลไกในการขับเคลื>อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื>อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 
 4. มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ :   
 เกณฑม์าตรฐานข้อที> 4 ต้องมีการประเมินความสาํเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑ ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3  

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการ
บ ริก ารทาง วิ ช าก ารแ ก่
สงัคม และดาํเนินการตาม
ระบบที>กาํหนด 

1.1 มีการวางแนวทาง ขัJนตอน และ
หลักเกณฑ์ของการให้การบริการ
วิชาการด้านต่างๆ ที>สัมพันธ์กับ
พั น ธ กิ จ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย  
มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูง
ใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมี
ความพร้อมทัJงในด้านความรู้  ความ
เชี>ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการ
บริการ (service mind) ในการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทัJง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย 
รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน
และจั ดทํ า ร ะ เบี ยบของกา ร
ให้บริการ กาํหนดภาระงานของ
อาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดย
มีระบบการเทยีบเคียงและทดแทน
ระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ>งจะ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
สนใจการให้บริการแก่ชุมชนสงัคม
ตามความถนัดและจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ในการให้บริการทาง
วิ ชาการนีJ ควรมี การวางแผน 
ตรวจสอบติดตาม ประเมินเพื>อ
นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสมํ>าเสมอ เพื>อ
บรรลุตามเป้าหมายที>กาํหนดไว้ 

1. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาํปีในด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมที>ผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการวิทยาลัย 
2. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการระดับ
วิทยาลัย 
3. เอกสารแสดงการจัดการประชุมเพื>อ
กาํหนดหรือทบทวนนโยบาย แนวทาง/แนว
ปฏิบัติในการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของวิทยาลัย 
4. คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของวิทยาลัย 
5. รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏบิัติการประจาํปี (รายไตรมาส) 
6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประ เมิ นผลดํ า เนิ นการตามแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาํปี เพื>อให้ข้อเสนอแนะ 
7. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/
กจิกรรมการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
8. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ในรอบปีการศึกษาที>รับการ
ประเมิน 

2. มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

2.1 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกบักระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานประจํา
ด้านอื>นๆของอาจารย์และบุคลากร 
เช่น การกาํหนดให้นักศึกษานํา
ความรู้ ไปจัดทาํเป็นโครงการหรือ
กจิกรรมที>เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

1. เอกสารแผนงาน/โครงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน เช่น 
- กาํหนดให้มีกจิกรรมการนาํความรู้ที>ได้
จากการเรียนการสอนไปให้ความรู้ แก่
ประชาชน 
- การสรุปความรู้ จากการบริการทาง
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
วิชาการแก่สังคมมาใช้ในการเรียนการ
สอน ปรับปรุงหลักสตูร ปรับกระบวนการ
สอน 
- กาํหนดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม/
จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และสรุปผลการเรียนรู้ที>ได้รับ 
2. เอกสารแสดงตัวบ่งชีJ และเกณฑ์การ
ประ เมิ นผลความสํ า เ ร็ จของการ
ดํ า เนิ นงานตามแผนในที> ประ ชุ ม
คณะกรรมการวิทยาลัย/คณะกรรมการที>
เกี>ยวข้อง 
3. เอกสารแสดงการดาํเนินการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนตามแผนงาน/โครงการใน
ข้อ 1 เช่น ภาพถ่าย บันทกึการให้บริการ
แบบประเมินผลจากผู้รับบริการ เป็นต้น 

3. มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

3.1 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
เช่น 1) มีการนาํผลการวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์จริงที>ตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับ และ 2) นําความรู้  
ประสบการณ์ จากการให้บริการ
กลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
พั ฒนาองค์ ความรู้ ให ม่ ผ่ าน
กระบวนการวิจัย เป็นต้น 

1. แผนงาน/โครงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย เช่น 
- มีแผนการนาํความรู้ประสบการณ์
จากการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดสู่การ 
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ผ่ า น
กระบวนการวิจัย หรือต่อยอดสร้าง
นวัตกรรม-การนาํความรู้ จากการวิจัย
ไปสู่การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
หรือนาํไปใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
2. เอกสารแสดงตัวบ่งชีJ และเกณฑ์การ
ประ เมิ นผลความสํ า เ ร็ จของการ
ดําเนินงานบูรณาการงานบริการทาง
วิ ชาการแก่สั งคมกับการวิ จั ยตาม
แผนงาน/ โครงก าร ในที> ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการระดับคณะ/หน่วยงาน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
3.เอกสารแสดงการดาํเนินการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัยตามแผนงาน/โครงการใน
ข้อ 1 

4. มีการประเมินผลความ 
สําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สงัคมกบัการเรียนการสอน
และการวิจัย 

4 . 1  จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ ติ ด ต า ม 
ประเมินผลความสาํเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ>งเป็น
ทัJงผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทัJง
ในระดั บแผนการดํา เนิ นงาน
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ความ
ร่ วมมื อ ร่ วมใจของ บุ คลากร 
คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของ
การให้บริการที>สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี>วิทยาลัยกาํหนดไว้ 

1. รายงานผลการประเมินผลความสาํเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สงัคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามตัวบ่งชีJ เพื>อวัดความสาํเร็จในการบูร
ณาการที>กาํหนด 
2. หลักฐานการติดตามและประเมินผล
กิจกรรม/โครงการประเมินผลการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มี
ส่วนร่วมทัJงจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
และนักศึกษา 
3. รายงานการพิจารณาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย 

5. มีการนาํผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

5.1 วิทยาลัยนําผลการประเมินไป
พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ 
และผลสัมฤทธิ�ที>ได้อย่างสมํ>าเสมอ
และเป็นรูปธรรม 

1. รายงานผลการนําผลการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการฯ ตาม
เ ก ณ ฑ์ ข้ อ  4  แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ จ า ก
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบไปปรับปรุง
การบูรณาการในรอบปีถัดไป 
2. แผนการบูรณาการทางวิชาการแก่สงัคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย และตัว
บ่งชีJ เพื>อวัดความสาํเร็จในการบรูณาการ 
(ฉบับทบทวน) สาํหรับปีการศึกษาถัดไป 
3. เอกสารแสดงการพัฒนากระบวนการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยตามผล
การประเมินในรอบปีก่อน (ต้องมีการ
ปรับปรุงทัJงการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย) 
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ตวับ่งชี7 ที� 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม  
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที>สนองความต้องการ และ
เป็นที>พึ>งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สงัคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพร้อมตามจุดเน้นของวิทยาลัย พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที>เกดิจากการให้บริการทาง
วิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัJนทัJงภายในและภายนอกวิทยาลัย 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการสาํรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื>อประกอบการกาํหนดทศิทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของวิทยาลัย 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื>อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสงัคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทาง
วิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที>ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1 .มีการสาํรวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพื> อประกอบการ
กาํหนดทิศทางและการจัดทาํ
แผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของวิทยาลัย 

1.1 มีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ เ พื> อ
ประกอบการกํ าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทาํ
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
และความเชี>ยวชาญของวิทยาลัย 

1. รายงานการวิเคราะห์และสรุปผล
การสาํรวจความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเกี> ยวกับการรับ
บริการทางวิชาการ ซึ>งสาํรวจได้ใน
หลายรูปแบบ ดังนีJ  
- การสาํรวจด้วยแบบสอบถาม 
- การประ ชุม ร่วมกับ ชุมชนเพื> อ
สาํรวจความต้องการ 
- การใช้ข้อมูลความต้องการของ
ชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนที>เกบ็ข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนาของชุมชน 
- หนังสือเชิญ/ขอความร่วมมือ/ขอ
ความอนุเคราะห์จากชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก 
2 หลักฐานแสดงการนําผลการ
วิเคราะห์และผลสรุปในข้อ 1 มาใช้
ประกอบในการจัดทาํแผนการบริการ
ทางวิชาการโดยให้เป็นไปตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานการ
ประชุมที> ระบุที>มาของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมบ ริการทาง
วิชาการ 
3. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม 

2. มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการเพื> อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

2.1 วิทยาลัยมีการเชิญหรือเปิด
โอกาสให้ ผู้มี ส่วนร่วมจากชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที>
เกี>ยวข้องกับวิชาชีพที>จะให้บริการมา
ร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ใน
ลักษณะของการสร้ างเครือข่าย 

1. หลักฐานแสดงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เช่น 
- การร่วมกนัจดัโครงการบริการทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานกบัชุมชน กบั
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
(Networking) ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการนาํผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ>ง
ของการปรับปรุงปัญหาที>เกิดขึJ นหรือ
ไปใช้ พัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการ หรือส่วนการผลิต มี
การแลกเปลี>ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษา
แนะนําและจัดให้มีช่องทางในการ
สื>อสาร ทาํความเข้าใจร่วมกันของ
ภาค อุตสาหกรรม หรือริเริ>มโครงการ
หรือกจิกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 

เอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื>นๆ 
- การมีเครือข่าย(Networking) ระหว่าง
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในการ
บริการวิชาการ 
- เอกสารบันทกึความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding : 
MOU) ระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก 
- การจัดโครงการ/กจิกรรมร่วมกนั 

3. มีการประเมินประโยชน์
ห รื อผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อ
สงัคม 

3.1 มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการทัJง
ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม มี ก า ร
ประเมินผลที> เกิดกับนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ 
ทัJ งในด้านการนําความรู้ ความ
เ ชี> ยวชาญไปใ ช้ประโยชน์การ
สื> อ ส า ร ก า ร ชีJ แ จ ง แ น ะ นํ า ใ ห้
ผู้รับบริการและประชาชน 

1. รายงานผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสงัคมของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม วิทยาลัยว่าเ ป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ผลที>
เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และผู้
ให้บริการ 

4. มีการนาํผลการประเมิน
ในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก ห รื อกิ จกรรมให้ 
บริการทางวิชาการ 

4.1 มีการนําผลการประเมินการ
ให้บริการทางวิชาการไปพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ 
ระบบและกลไกการให้บริการซึ> ง
ประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการค่าใช้ จ่าย 
ระยะเวลาในการให้บริการ สญัญาการ
บริการ ซึ>งรวมทัJงการควบคุมและการ
กาํกบัคุณภาพของการให้บริการ โดย
จัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที>ชัดเจน 
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ เพื>อพิจารณาผลสาํเร็จ/
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง
พัฒนาหรือสนับสนุน การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ (จากผลการประเมินในเกณฑ ์  
ข้อ 3) 
2. เอกสารแสดงผลการดาํเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที>ได้
จ ากก าร ใ ห้ บ ริก า รทา ง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
ความรู้ สู่ บุคลากรภายใน
วิทยาลัยและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

5.1 วิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้ที>ได้
จากการให้บริการทางวิ ชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้ สู่ บุคลากรภายใน
วิทยาลัย ซึ>งรวมทัJงผู้เรียนด้วย จัดให้
มีการแลกเปลี> ยนความคิดและ
เผยแพร่ ประสบการณ์ ในการ
ให้บริการผ่านทางสื> อการเรียนรู้
ต่างๆ รวมทัJงจัดทาํฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

1. ผลงานวิจัยที>เกิดจากการให้บริการ
วิชาการ 
2. หนังสอื/เอกสาร/สิ>งพิมพ์รวบรวม
องค์ความรู้ จากการเชิญผู้เชี> ยวชาญ
มาร่วมให้บริการทางวิชาการในแต่ละ
รอบปี 
3. ชิJ นงานนวัตกรรมสิ>งประดิษฐ์
พัฒนาขึJนจากการให้บริการทางวิชาการ 
4. ฐานข้อมูลรวบรวมความรู้ จากการ
บริการทางวิชาการที>บุคคลในสถาบัน
และสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ 
5.เอกสาร/ภาพถ่ายแสดงการถ่ายทอด
ความรู้ จากหลักฐานข้อ 1-4 สู่บุคคล
และสาธารณชน 
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ตวับ่งชี7 ที� 5.3 : ผลการนาํความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที>สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ>งอยู่ในฐานะที>เป็นที>พึ>งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทาํหน้าที>ใดๆ ที>มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแขง็ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็น
การบริการที>มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาํความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาท ิบทความ ตาํรา หนังสือ รายชื>อหรือหลักสตูร 
เป็นต้น 

การนาํความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 
  1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบ่งชีJนีJ ต้องมีโครงการทัJงสองประเภท ทัJงนีJ ในแต่ละโครงการไม่จาํเป็นต้องมีทัJง
สองประเภท 

วิธีการคํานวณ : 
จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที>นาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย X 100 

จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที>สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน  

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที>แสดงว่าอาจารย์ประจาํได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดย
อาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสอื ตาํรา หรืองานวิจัย ขยายผลนาํไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนาํไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่ 
 2. โครงการบริการวิชาการที>นับในตัวตัJงจะต้องมีผลการบูรณาการเสรจ็สิJนในปีที>ประเมิน และ
โครงการวิชาการที>เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที>ดาํเนินการในปีที>ประเมิน โครงการหนึ>งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกบัการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทัJงการเรียนการสอน
และการวิจัยกไ็ด้ 
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 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทัJงการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 

ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. จาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมที>นาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. รายงานสรุปจาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคมที>มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ>งมีผลการบูรณา-การเสร็จ
สิJนในปีที>รับการประเมิน 
2. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที>มี
การบูรณาการกบัการเรียนการสอน แต่ละโครงการ 

2. จาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมที>นาํมาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 

1. รายงานสรุปจาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคมที>มี
การบูรณาการกบัการวิจัยซึ>งมีผลการบูรณาการเสรจ็สิJนในปีที>รับ
การประเมิน 
2. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที>มี
การบูรณาการกบัการวิจัย แต่ละโครงการ 

3. จาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมที>นาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย 

1. รายงานสรุปจาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคมที>มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ>งมีผลการบูร
ณาการเสรจ็สิJนในปีที>รับการประเมิน 
2. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที>มี
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจัยแต่ละโครงการ 

4. จาํนวนโครงการบริการทางวิชาการ
ทัJงหมด 

1. เอกสาร/หลักฐานที>แสดงว่าอาจารย์ประจาํได้รวบรวม
จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณจ์าก
การให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการวิจัย ได้แก่ 
- หนังสอื/ตาํรา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- งานวิจัย 
- รายวิชาที>มีเปิดใหม่หรือปรับปรุง โดยนาํองค์ความรู้จาก
การบริการทางวิชาการมาสอดแทรกในเนืJอหารายวิชา 
2. รายงานสรุปจาํนวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคม
ในรอบปีการศึกษาที>รับการประเมิน 
3. เอกสารหลักฐานโครงการบริการทางวิชาการที>จัดในรอบ
ปีการศึกษาที>รับการประเมิน 
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ตวับ่งชี7 ที� 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7 : 
 โครงการที>มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน หมายถึง โครงการที>
วิทยาลัยจัดขึJนเพื>อพัฒนาชุมชนหรืองค์กรภายนอกและเมื>อดาํเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกดิการ
เปลี>ยนแปลงไปในทางที>ดีขึJนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาํให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ>งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80 
 3. ชุมชนหรืองค์กรมีผู้นาํหรือสมาชิกที>มีการเรียนรู้และดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื>อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที>มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และ
เอกลักษณข์องท้องถิ>นอย่างต่อเนื>องหรือยั>งยืน 
 5. มีผลกระทบที>เกดิประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องค์กรมีควมเข้มแขง็ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏบิัติได้ 5 ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. แผนและกจิกรรมหรือโครงการที>ส่งเสริมความเข้มแขง็ชุมชนหรือองค์กร 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏบิัติตามกจิกรรมหรือโครงการ 
 3. ข้อมูลที>แสดงถึงผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นาํหรือสมาชิกของชุมชน
หรือองค์กรได้เรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื>อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และ
เอกลักษณข์องท้องถิ>นอย่างต่อเนื>อง 
 4. ข้อมูลที>แสดงถึงผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที>สร้าง
ประโยชน์ ความเข้มแขง็และคุณค่าต่อสงัคม ชุมชน หรือองค์กร 
 5. “ต่อเนื>อง” หมายถึง มีการดาํเนินงานตัJงแต่ 2 ปีขึJนไป 
 6. “ยั>งยืน” หมายถึง มีการดาํเนินงานตัJงแต่ 5 ปีขึJนไป 
 7. “เข้มแขง็” หมายถึง สามารถพึ>งพาตนเองได้ 
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หมายเหตุ :  
 สาํหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที>ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้
โครงการกิจกรรมใหม่ที>ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ
กิจกรรมที>ต่อเนื>องในอนาคตและจะยั>งยืน เข้มแขง็ สามารถที>พึ>งพาตนเองได้โดย สมศ.จะพิจารณาให้
คะแนนล่วงหน้า 

ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามประเด็นการพิจารณา : 
ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กร 

1. เอกสารหลักฐานที>ระบุว่ามีการ
กาํหนดหรือทบทวนนโยบายแนวทาง/
แนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการ
แก่สงัคม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม หรือนาํผล
การสํารวจความต้องการของชุมชน
หรือองค์กรภายนอกมาประกอบการ
พิจารณา ได้แก่ รายงานการประชุม
การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติ
การประจําปีด้านบริการวิชาการแก่
สงัคม 
2. เอกสารหลักฐานที>แสดงว่ามีการ
ดาํเนินการตามแผน เช่นรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยในการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน 
3. เอกสารหลักฐานที>แสดงว่ามีการ
ประเมินผลความสําเร็จ/การบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ตั ว บ่ ง ชีJ  แ ล ะ ค่ า
เ ป้ า ห ม า ย ที> กํ า ห น ด ใ น แ ผ น
ยุท ธศ าส ต ร์ /แ ผ นก ล ยุ ทธ์  แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
4. เอกสารการนาํผลการประเมินตาม
ข้อ 3 มาปรับปรุงแผนโครงการ หรือ
กิจกรรม เช่น รายงานการประชุมและ
แผนการปรับปรุงแก้ไข 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80 1. แผนปฏบิัติการประจาํปีในด้านการ
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ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 
บริการทางวิชาการแก่สังคม ที>ระบุตัว
บ่ ง ชีJ  แ ล ะ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย เ พื> อ วั ด
ความสาํเรจ็/การบรรลุเป้าหมาย 
2 .  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสาํเร็จ/การบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชีJ  และค่าเป้าหมายที>กาํหนดใน
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม (บรรลุ
เป้าหมายไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80) 

3. ชุมชนหรืองค์กรมีผู้นาํหรือสมาชิกที>มีการเรียนรู้และดาํเนิน
กจิกรรมอย่างต่อเนื>อง 
 

1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของชุมชน หรือองค์กรที>
รับการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ใน
ประเดน็ดังนีJ  
    - ข้อมูลที>แสดงถึงผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม
โดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรที> มีการ เ รียนรู้ และดํา เนิน
กจิกรรมอย่างต่อเนื>อง 
    - ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนา
อย่างไร (ต่อเนื>องและยั>งยืน) ตามอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน หรือ
องค์กร (อาจเป็นข้อมูลการสํารวจ
ก่อนและหลังการบริการทางวิชาการ) 
2 .  ม ติ ที> ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้รับผิดชอบ เพื>อพิจารณารายงานผล
การติดตามความก้าวหน้าฯ และให้
ข้ อ เ สนอแนะ ใ นก า ร พัฒนาแล ะ
ปรับปรุง 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที>มีการพัฒนาตนเอง โดย
คงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ>นอย่าง
ต่อเนื>องหรือยั>งยืน 

1 .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของชุมชน หรือองค์กรที>
รับการบริการทางวิชาการแก่สังคมใน
ประเดน็ดังนีJ  
    - ข้ อ มู ล ที> แ ส ด ง ถึ ง ผ ล ก า ร
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ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 
ดํา เนินงานตามโครงการ    ห รือ
กิจกรรมโดยผู้นําหรือสมาชิกของ
ชุมชนหรือองค์กรที>มีการเรียนรู้ และ
ดาํเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื>อง 
    - ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนา
อย่างไร (ต่อเนื>องและยั>งยืน) ตามอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 
2 .  ม ติ ที> ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้รับผิดชอบเพื>อพิจารณารายงานผล
การติดตามความก้าวหน้าฯ และให้
ข้ อ เ สนอแนะ ใ นก า ร พัฒนาแล ะ
ปรับปรุง 

5. มีผลกระทบที> เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแขง็ 

1. รายงานผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม หรือคณะ/หน่วยงานว่า
เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ ผลที> เกิดกับนักศึกษา 
อาจารย์ และผู้ให้บริการ (อาจใช้ผล
การประเมินก่อน-หลังการบริการทาง
วิชาการ) 
2. รายงาน/ข้อมูลที>แสดงถึงผลการ
ดาํเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมของ
ชุมชนหรือองค์กรที>สร้างประโยชน์ 
ความเข้มแข็ง และคุณค่าต่อสังคม 
ชุมชน หรือองค์กร 
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ตวับ่งชี7 ที� 5.5 : ผลการชีJนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที> 1 ภายในวิทยาลัย  (สมศ.
18.1) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

วิทยาลัยเลือกดาํเนินการ 2 ประเดน็จากประเด็นชีJ นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาท ิ
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื>องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ>งแวดล้อม อุบัติภัย สิ>งเสพติด 
ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสงัคมสนัติสขุและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนาํ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทัJงนีJ  ประเดน็ที>ชีJ นาํหรือแก้ปัญหาสังคม ที>วิทยาลัยเลือกดาํเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในมหาวิทยาลัย 
 4. มีผลกระทบที>เกดิผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ /หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 -5 ข้อ 
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ตวับ่งชี7 ที� 5.6 : ผลการชีJนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที> 2 ภายนอกวิทยาลัย (สมศ.
18.2) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 

มหาวิทยาลัยเลือกดาํเนินการ 2 ประเดน็จากประเดน็ชีJนาํหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ อาท ิ
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื>องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สขุภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ>งแวดล้อม อุบัติภัย สิ>งเสพติด 
ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสงัคมสนัติสขุและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนาํ
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้เป็นสถานบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทัJงนีJ  ประเดน็ที>ชีJ นาํหรือแก้ปัญหาสงัคม ที>วิทยาลัยเลือกดาํเนินการต้องผ่านการเหน็ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 4. มีผลกระทบที>เกดิผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 -5 
ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
1. โครงการหรือกิจกรรมที>วิทยาลัยได้ดาํเนินงานที>มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย มี

บทบาทในการชีJ นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที>ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทัJง
ความสาํเรจ็ของโครงการ 

2. หลักฐานที>แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที>วิทยาลัยได้ดาํเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชีJนาํหรือแก้ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที>แสดงถึงการเกิดผลกระทบที>เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม

จากการดาํเนินงานของโครงการ 
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5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที>แสดงถึงการเกดิการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ :  
 1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกบัมาตรการส่งเสริมของ
สถาบันกไ็ด้ทัJงนีJ ต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 2. คณะ/วิทยาลัยจะดาํเนินการแยกหรือร่วมกบัมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
 3. กรณทีี>คณะดาํเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดง
หลักฐานการดาํเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 

การคิดคะแนน : 
 1. กรณทีี>คณะ/วิทยาลัยดาํเนินงานในประเดน็เดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ
ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที>มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับ
มหาวิทยาลัย 
 2. กรณีที>คณะ/วิทยาลัยมีการดําเนินงานในประเด็นที>ต่างจากสถาบันผลการประเมินจะ
พิจารณาในระดับคณะ 

ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามประเด็นการพิจารณา : 
ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
 

1. มติที>ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที>กาํหนดประเดน็ในการ
ชีJนาํป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคม  
2. เอกสารแสดงการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติการประจําปีในการชีJ นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสงัคมในประเดน็ที>สภามหาวิทยาลัยกาํหนด
หนังสอืเชิญประชุม/รายงานการประชุม 
3. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาํปีในการชีJ นาํป้องกันหรือแก้ปัญหาของสงัคมที>ระบุ
ตัวบ่งชีJ  และค่าเป้าหมายเพื>อวัดความสาํเร็จ/การบรรลุ
เป้าหมายที> ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารที>รับผิดชอบ 
4. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/กิจกรรม/การประชุม
เพื>อชีJ แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และ
แผนปฏบิัติการประจาํปี ได้แก่หนังสอืเชิญประชุม/หนังสอื
อนุมัติ โครงการ/กิจกรรม/รายงานสรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม/รายงานการประชุม ภาพการจัด
โครงการ/กจิกรรม 
5. หนังสอืแจ้งแนวทางและกาํหนดการติดตาม ตรวจสอบ 
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ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 
และประเมินผลการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาํปี/ให้ผู้เกี>ยวข้องรับทราบ
และปฏบิัติ 
6. รายงานผลการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
และแผนปฏบิัติการประจาํปี  
7.  รายงานการประเมินผลความสํา เร็จ/การบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชีJ  และค่าเป้าหมายที>กาํหนดในแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาํปีใน
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
8. มติการประชุมคณะกรรมการหรือผลการพิจารณาของ
ผู้บริหารที> รับผิดชอบฯ เกี> ยวกับการพิจารณาผลการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาํปี เพื>อให้
ข้อเสนอแนะ 
9. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมชีJ นาํ ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสงัคมทุกโครงการ  
10. รายงานการประชุมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
รอบปีการศึกษาที>รับการประเมิน 
11. รายงานผลการดาํเนินการตามข้อเสนอแนะเพื>อการ
ปรับปรุงการดาํเนินในการชีJนาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมได้แก่มติการประชุมของคณะกรรมการที>เกี>ยวข้อง 
รายงานผลการดาํเนินการตามมติที>ประชุม 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ>า
กว่าร้อยละ 80 
 

1. แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาํปีในการชีJ นาํป้องกันหรือแก้ปัญหาของสงัคมที>ระบุ
ตัวบ่งชีJ และค่าเป้าหมายเพื>อวัดความสาํเร็จ/การบรรลุ
เป้าหมาย 
2. รายงานการประเมินผลความสํา เร็จ/การบรร ลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชีJ  และค่าเป้าหมายที>กาํหนดในแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาํปี ใน
การชีJนาํ ป้องกนัหรือแก้ปัญหาของสงัคม (บรรลุเป้าหมาย
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80) 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
ชุมชน 
 

ประเดน็ที� 1 มีประโยชนแ์ละสรา้งคณุค่าต่อคนในสถาบนั 
 1. ข้อมูล/เอกสารที>แสดงถึงผลของการชีJ นาํ ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคม ที>ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
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ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 
คุณค่าต่อคนในสถาบัน 
ประเดน็ที� 2 มีประโยชนแ์ละสรา้งคณุค่าต่อคนในชุมชน 
 1.รายงานผล ข้อมูลที>แสดงถึงผลการดาํเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมโดยผู้นาํหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรที>มีการเรียนรู้ และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื>อง 
ชุมชนหรือองค์กรเกิดการพัฒนาอย่างไร (ต่อเนื>อง และ
ยั>งยืน)ตามอตัลักษณแ์ละวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. มติที>ประชุมคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ เพื> อ
พิจารณารายงานผลการติดตามความก้าวหน้าฯ และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง 

4. มีผลกระทบที>เกดิผลประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 
 

ประเดน็ที� 1 มีประโยชนแ์ละสรา้งคณุค่าต่อคนในสถาบนั 
 1. รายงานผลการกระทบที>เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าของการจัดโครงการ/กิจกรรมชีJ นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสงัคม ที>เกดิต่อคนในสถาบัน 
ประเดน็ที� 2 มีประโยชนแ์ละสรา้งคณุค่าต่อคนในชุมชน 
 1. รายงานผลการกระทบที>เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าของการจัดโครงการ/กิจกรรมชีJ นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสงัคม ที>เกดิต่อชุมชนหรือสงัคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที>แสดงถึงการได้รับการยกย่อง
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในประเดน็ที>มหาวิทยาลัย
ชีJนาํ ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสงัคม 
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องคป์ระกอบที� 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

หลกัการ 
 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาํคัญประการหนึ>งของวิทยาลัย ดังนัJน 
วิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการดาํเนินงานด้านนีJ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที>แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละวิทยาลัย และมีการบูรณาการเข้า
กับพันธกิจอื>นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทัJงมีการจัดกิจกรรมที>ฟืJ นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ>นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้ที>ดีขึJน 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 3. มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตวับ่งชี7  จํานวน 3 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 6.1 : ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
 ตัวบ่งชีJที> 6.3 : การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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ตวับ่งชี7 ที� 6.1 : ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 วิทยาลัยต้องมีนโยบายแผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทัJงการอนุรักษ์ ฟืJ นฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ>นตามจุดเน้นของวิทยาลัย
อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกจิกรรมนักศึกษา 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 
 2. มีการบูรณาการงานด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 3. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความสาํเรจ็ของการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 
 6. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที>ยอมรับ ใน
ระดับชาติ 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที>
กาํหนด 

1.1 วิทยาลัยมีการกาํหนดระบบและ
กลไกทางด้านการทาํนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้
บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ
ปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม
แนวทางที>กาํหนดไว้ เช่น มีการ
กําหนดนโยบายด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนด
ผู้ รั บผิ ดชอบมี การจั ดทํ าแผน
งบประมาณ โครงการ มีการกาํหนด
ตัวชีJ วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
การนาํงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ
ปฏิบัติที>เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการติดตามผลการ
ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการ
นาํสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื>อง 

1. เอกสารแสดงการกํ าหนด
นโยบายด้านการทาํนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2. เอกสารแสดงการกํ าหนด
ผู้รับผิดชอบการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
3. เอกสารแสดงแผนการทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เอกสารแสดงการกํ าหนด
ตัวชีJ วัดด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
5. เอกสารหลักฐานแสดงการ
ดาํเนินงานตามแผนและแนวทางที>
กาํหนด 
6. เอกสารแสดงการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานรวมทัJงมี
การนําผลมาจัดทําแผนปรับปรุง
แก้ไขในการดาํเนินการครัJงต่อไป 

2. มีการบูรณาการงานด้าน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

2.1 วิทยาลัยสนับสนุนให้มีการนํา
การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอน และกจิกรรมนักศึกษา คือมีการ
จัดการเรียนการสอนที>นําการทํานุ
บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ>งของกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือบูรณาการการ
ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้า
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัJงที>จัด
โดยวิทยาลัยและที>จัดโดยองค์การ
นักศึกษา 

1. โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ก า ร 
บูรณาการงานด้านทาํนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกจิกรรมนักศึกษาไว้ใน
แผนปฏบิัติการประจาํปี 
2. เอกสารแสดงการบูรณาการ
ศิลปะและ วัฒนธรรมกับการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  เ ช่ น 
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที>
สอดแทรกอยู่ในแผนการสอน
หรือการจัดโครงการกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมที>สามารถนาํ
ความรู้ ที>ได้รับไปใช้ประกอบใน
การเรียนการสอนได้ เป็นต้น 
3. เอกสารแสดงการบูรณาการ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นั กศึ กษ า  เ ช่น  ร ายละ เอี ยด
โครงการที>แสดงถึงการนําศิลปะ
และวัฒนธรรมไปใช้ในการจัด
กจิกรรม ภาพถ่าย เป็นต้น 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบ ริการ ด้ านทํา นุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 

3.1 วิทยาลัยมีสถานที> เพื> อการ
เผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์  
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทกีาร
แสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มี
ความรู้  ความเชี>ยวชาญด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื>องสมํ>าเสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2 วิทยาลัยจัดทาํวารสารศิลปะ
และวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น 
วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ 
โ ด ย มี ค ว า ม ต่ อ เ นื> อ ง ใ น ก า ร
ดาํเนินงาน  
3.3 วิทยาลัยมีการบริการวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื>น มีการสร้างเครือข่าย มี
การกําหนด ตั วบ่ งชีJ และมี การ
ดําเนินการอย่างต่อเนื>องเป็นระบบ
อย่างชัดเจน 

1. หลักฐานแสดงแหล่งเผยแพร่
กิจกรรมหรือบริการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ของหน่วยงาน 
2. หลักฐานแสดงการเผยแพร่
กิจกรรมหรือบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น ภาพถ่าย สิ>งพิมพ์
การจัดแสดงงานศิลปะ/ศิลปวัตถุ 
การแสดงด้านวัฒนธรรม เช่น หอ
ศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑเ์ป็นต้น 
3. วารสารศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับต่างๆ โดยมีความต่อเนื>องใน
การดาํเนินงาน 
4. เอกสารแสดงความร่วมมือ
ห รื อ ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการประเมินผลความ 
สาํเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํา นุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

4.1 มีการติดตามผลการบูรณา
การงานด้านทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการ
กาํหนดตัวบ่งชีJ  และติดตามผลการ
ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ 

1. เอกสารแสดงการประเมินผล
ความสาํเร็จของแผนการบูรณาการ 
งานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน 
2. เอกสารแสดงการประเมินผล
ความสาํเร็จของแผนการบูรณาการ 
งานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
วัฒนธรรมกบักจิกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนากระบวนการ บูรณาการด้าน
ทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้
หลักการของ PDCA 
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการด้านทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมนาํสู่การปฏิบัติและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื>อง 
5.3 มีผลสมัฤทธิ�ที>เกิดขึJ นจากการ
ดาํเนินการตามแผนปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

1. เอกสารแสดงการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนากระบวนการ
บูรณาการด้านการทํา นุบํารุ ง
ศิลปะและ วัฒนธรรมกับการ
จัดการ เ รี ยนการสอนโดยใ ช้
หลักการของ PDCA 
2. เอกสารแสดงแผนการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบูรณาการ
ด้ านการทํานุบํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษาพร้อม
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. เอกสารแสดงการดาํเนินการตาม
แผนการปรับปรุงและพัฒนา และมี
การปรับปรุงตามแผนอย่างต่อเนื>อง 
4. เอกสารแสดงถึงผลของการ
ปรับปรุงตามแผนการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที>ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 วิทยาลัยมีการกําหนด/การ
สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีการใช้ผู้เชี>ยวชาญ
และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
6.2 วิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก
สังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มี
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือ
เป็นที>ประจักษ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
6.3 วิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทัJงใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล 

1. เอกสารแสดงการประชุมสมัมนา 
หรือกิจกรรมเพื>อกาํหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ เ ชี> ยวชาญ/ ศิ ลปิ นแห่ งชาติ 
ร่วมกับคณะทาํงานหรือผู้เชี>ยวชาญ
ของ วิ ทยาลั ย และเผยแพร่ สู่
สาธารณะ 
2. เอกสารแสดงการมีผลการ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒน ธร ร ม เ ป็ นที> ย อม รั บ ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ มีศิลปิน
แห่งชาติ หรือบุคลากรที>ได้รับ
เชิญให้เป็นวิทยากร หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที>ได้รับการยอมรับ



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 178 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ได้รับการอ้างองิ เป็นที>ยอมรับ ในระดับชุมชน ระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
3. เอกสารแสดงจาํนวนผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที>มีการเผยแพร่  ใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับ
นานาชาติ หรือผลงานที>ได้รับรางวัล 
ได้รับการอ้างองิ เป็นที>ยอมรับ 
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ตวับ่งชี7 ที� 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชีJ ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที>ดีงามของบุคคลและสังคม 
เป็นพันธกิจหลักประการหนึ>งที>วิทยาลัยพึงตระหนักที>จะต้องให้ความสาํคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 
เพื>อให้สงัคมในวิทยาลัยอยู่รวมกนัอย่างมีความสขุ อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที>น่าศรัทธา และ
เป็นที>น่ายอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที>จริงใจได้
ต่อเนื>องที>มั>นคง และยั>งยืนโดยการกาํหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที>ชัด และสามารถประเมินผลได้ 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีการดาํเนินงานสมํ>าเสมออย่างต่อเนื>อง 
 4. เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏบิัติได้ 5 ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที>ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียด
ของโครงการหรือกจิกรรม รวมทัJงตัวบ่งชีJ และเป้าหมายความสาํเรจ็ 
 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกจิกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
 4. หลักฐานที>อธบิายรายละเอยีดและแสดงกระบวนการได้มาซึ>งข้อมูลของการสรุปผลสาํเรจ็เช่น 
ขัJนตอนและช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสาํรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธกีารวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
 5. รายงาน รางวัลที>ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที>เป็นที>ยอมรับ 
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ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามประเด็นการพิจารณา : 
ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
 

1. เอกสารแสดงแผนการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เอกสารแสดงการดาํเนินการตามแผน เช่น โครงการ หรือ
กิจกรรมพร้อมรายละเอียดรวมทัJงตัวบ่งชีJ และเป้าหมาย
ความสาํเรจ็ 
3. เอกสารแสดงการติดตามผลการดาํเนินงาน 
4. เอกสารแสดงการประเมินผลสาํเรจ็ตามแผน 
5. เอกสารแสดงการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่
ตํ>ากว่าร้อยละ 80 
 

1. เอกสารแสดงการประเมินแผน และผลการประเมินตาม
ตัวชีJ วัดในแผนไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 80 
2. หลักฐานที>อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มา
ซึ>งข้อมูลของการประเมินแผนเช่น ขัJนตอนและช่วงระยะเวลา
การเกบ็ข้อมูลแบบประเมิน วิธกีารวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

3. มีการดาํเนินงานสมํ>าเสมออย่าง
ต่อเนื>อง 

 

1. เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที>มีการ
ดาํเนินการในปีที>ผ่านมา ปีปัจจุบัน หรือแผนการจัดโครงการ
หรือกจิกรรมในปีถัดไป 
2. เอกสารแสดงรายงานสรุปผลการจัดโครงการ หรือกจิกรรม 

4. เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนภายใน/ภายนอก 

1. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรมที>แสดง
ว่าเกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาตแิละ/
หรือนานาชาติ 

1. หลักฐานแสดงรายงานรางวัลที>ได้รับการประกาศเกยีรติคุณ
ยกย่องระดับชาติและนานาชาติจากมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานภายนอกที>เป็นที>ยอมรับ 
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ตวับ่งชี7 ที� 6.3 : การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 ศิลปะและวัฒนธรรมเกี>ยวข้องกับความสนุทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
ลักษณะที>เป็นพลวัต มีการเปลี>ยนแปลงตลอดเวลา จาํเป็นต้องรู้ ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ
พัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสนุทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ
รักษาและสร้างให้ตนเองและสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างรู้ คุณค่าความงาม อย่างมีสนุทรีย์ที>มีรสนิยม 

ประเด็นการพิจารณา : 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที>ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที>ดี 
 2. สิ>งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที> สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแต่ง อย่างมี
ความสนุทรีย์ 
 3. ปรับแต่งและรักษาภมูิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ>งแวดล้อม 
 4. การจัดให้มีพืJ นที>และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที>เอืJ อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มี
ส่วนร่วมอย่างสมํ>าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที>เกี>ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ>ากว่า 3.51  
จากคะแนนเตม็ 5 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏบิัติได้ 1 ข้อ ปฏบิัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏบิัติได้ 5 ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. หลักฐานที>แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที>พัฒนาสนุทรียภาพด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมที>สถานศึกษาดาํเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที>แสดงรายละเอียดที>กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสาํเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 
สขุอนามัย และสวยงาน 
 4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพืJนที>และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที>เอืJอและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ>าเสมอ 
 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที>เกี>ยวกบัประเดน็ 1-4  
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หมายเหตุ : 
 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
 2. สขุลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สขุกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ>งแวดล้อม 
 3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัพืJนที>
แวดล้อม ไม่สิJนเปลือง และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

ตวัอย่างแนวทางการปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามประเด็นการพิจารณา : 
ประเด็นการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1.  การมี ส่วนร่วมของบุคลากรใน
วิทยาลัยที>ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที>ดี 
 

1. เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที>
ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที>ดีของหน่วยงาน และลักษณะการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในโครงการนัJนๆ 
2. รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมที>แสดงถึงผลของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที>ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที>ดี 

2. สิ>งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที>  สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีความสนุทรีย์ 

1. ภาพถ่ายอาคาร สถานที> สะอาด ถูกสขุลักษณะและตกแต่ง
อย่างมีสนุทรีย์ 

3.  ป รับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ ใ ห้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกบัสิ>งแวดล้อม 

1. ภาพถ่ายสถานที>ที>มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงามสอดคล้องกบัธรรมชาติและเป็นมิตรกบัสิ>งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพืJ นที>และกิจกรรมทาง
วัฒน ธร รม ที> เ อืJ อ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สมํ>าเสมอ 
 

1. เอกสารแสดงถึงมีการจัดสรรหรือสนับสนุนพืJ นที>ทาง
วัฒนธรรมที>เอืJอต่อจัดกจิกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เอกสารแสดงถึงการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในพืJนที>ดังกล่าวอย่างสมํ>าเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที>เกี>ยวกับประเด็น 1-4 
ไม่ตํ>ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

1. รายงานสรุปหรือประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในโครงการหรือกิจกรรมที> พัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมไม่ตํ>ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
2. หลักฐานที>อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มา
ซึ>งข้อมูลของการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาเช่น ขัJนตอนและช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล การสุ่ม
ตัวอย่าง แบบสาํรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธกีารวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
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องคป์ระกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ 

หลกัการ 
 วิทยาลัยต้องให้ความสาํคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาํหน้าที>ในการกาํกับ
ดูแลการทาํงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี>ยง การบริหารการเปลี>ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทัJงหมด ฯลฯ เพื>อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที>กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที>  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสาํนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สาํนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 6. เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติเพื>อมหาวิทยาลัยที>เป็นเลิศ 2552-2553 
 7. เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื>องคู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตัJงมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
 9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื>องมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตวับ่งชี7  จํานวน 6 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 7.1 : ภาวะผู้นาํของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 7.2 : การพัฒนาวิทยาลัยสู่วิทยาลัยเรียนรู้  (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื>อการบริหารและการตดัสนิใจ (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 7.4 : ระบบบริหารความเสี>ยง (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJที> 7.5 : การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที>ของสภามหาวิทยาลัย (สมศ.12) 
 ตัวบ่งชีJที> 7.6 : การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที>ของผู้บริหารวิทยาลัย (สมศ.13) 
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ตวับ่งชี7 ที� 7.1 : ภาวะผู้นาํของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 ปัจจัยสนับสนุนที>สาํคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนัJนๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นผู้นาํที>ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการ
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทศิทางที>ถูกต้อง จะทาํให้มหาวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเรว็ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. สภามหาวิทยาลัยปฏบิัติหน้าที>ตามที>กฎหมายกาํหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑท์ี>กาํหนดล่วงหน้า 
 2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ กาํหนดทศิทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาํข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน  
และพัฒนามหาวิทยาลัย 
 3. ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามที>มอบหมาย รวมทัJง
สามารถสื>อสารแผนและผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อาํนาจ 
ในการตัดสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื>อให้สามารถทาํงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเตม็ตามศักยภาพ 
 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
 7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนาํผล การ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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หมายเหตุ :  
 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที> 6 นัJน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทัJง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท์ี>ระบุไว้ ซึ>งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ ์
ของ สมศ. 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ
ห น้ า ที> ต า ม ที> ก ฎ ห ม า ย
กาํหนดครบถ้วนและมีการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที> กํ า ห น ด
ล่วงหน้า 

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก
คนควรได้รับการชีJ แจงและทาํความ
เข้าใจเกี> ยวกับกฏหมายข้อบังคับ
ต่างๆ ที>เกี>ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาท ิ
ข้อบังคับที> ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและผู้บริหาร รวมทัJงทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพื>อให้ทราบถึงบทบาท
หน้าที>ที>มีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะ
ปฎิบัติหน้าที> 
1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาํกับ
ดูแลมหาวิทยาลัยไปสู่ ทิศทางที>
กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
และมีความสอดคล้องกับทศิทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึ กษาของ
ประเทศ รวมทัJ งทันต่อการ
เปลี>ยนแปลงของโลก 
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรายงานการประเมิน

1. คําสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการประจํา
สภามหาวิทยาลัย 
2. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที>
กาํหนดภาระหน้าที>ของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
3. รายงานสรุปการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
แฟ้มรายงานประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัยที>แสดงวาระ
และมติการพิจารณาหลักเกณฑ์/วิธีการ
ในการประเมินตนเอง 
5. รายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาํสภามหาวิทยาลัย 
6. แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้
คะแนนในการประ เมิ นผลกา ร
ปฏิบัติ งานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

2. ผู้ บ ริหารมี วิ สั ยทัศน์ 
กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2.1 ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย มี
ส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบาย
และจัดทาํวิสยัทศัน์พันธกิจ แผนกล
ยุทธ ์และนาํสู่การปฏิบัติที>เป็นระบบ
ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชีJ
คุณภาพ (KPI) ของงานที>ปฏิบัติ ที>
ควรมีการพิจารณาจาก  
1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาส
ศึกษา เรียนรู้  พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื>อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื>อการเรียนรู้   
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของมหาวิทยาลัย เช่น 
การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทศิ
ทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการ
วิชาการและสังคม การทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยคาํนึงถึงความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  หรือ
วั ต ถุ ประสงค์ เ ชิ งกล ยุ ทธ์ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความคุ้มค่าของการ
จัดเกบ็ข้อมูล และการรายงานข้อมูล 
กบัประโยชน์ที>จะได้รับ 
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไก
การถ่ายทอดนโยบาย วิสยัทศัน์ และ
แผนกลยุทธ์ ให้ หน่ วยงานและ

1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานโครงการประชุมสัมมนาที>
ผู้บริหารมี ส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. เอกสารโครงการ/รายงานสรุป/
รายงานการประชุมที>ผู้บริหารได้มีการ
ชีJ แจง/ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์และ
แผนยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทุกระดับทราบและมีความ
เข้าใจร่วมกนั 
4. ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานที>สามารถนํามาใช้ในการ
ติดตามผลการบริหารงาน  
5. รายงานการประชุมที>มีวาระเกี>ยวกับ
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชีJ คุณภาพ (KPI) หรือตัวบ่งชีJ ที>
กาํหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ (ควรเป็น
วาระพิจารณาเพื>อปรับปรุงงาน) 
6. วาระการประชุม รายงานการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุมของ
ผู้ บ ริหาร คณะกรรมการประจํ า
มหาวิทยาลัยที> เกี> ยวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดนโยบายของ
ผู้บริหาร รายงานผลการดาํเนินงาน  
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความ
เข้าใจร่วมกนั 
2.3 ควรจัดทาํระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยให้ทนัสมัย นาํมาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ 
การรายงานผลการดาํเนินงานตามตัว
บ่งชีJ คุณภาพ (KPI) ที>กาํหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครัJง 
และนําข้อมูลที> ได้มาใช้ เพื> อการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่าง
ทนัการ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ที>
มอบหมาย รวมทัJงสามารถ
สื> อสารแผนและผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย 

3.1 ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตามผล
การนาํนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหาร
อย่างน้อย ปีละ 1-2 ครัJ งเพื> อ
ทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ดํ า เ นิ น ง านใ ห้ สอดค ล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ยิ>งขึJ น พร้อมทัJงสร้าง
กลไกภายในเพื> อสื>อสารแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ไ ป ยั ง บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับที>เกี>ยวข้อง 
3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานที>สาํคัญตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน รวมทัJง
การติดตามผลสมัฤทธิ� อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัJง เพื>อทบทวนเป้าหมาย หรือ
ปรับแผนการดําเนินงานในรอบปี
ถัดไป พร้อมแจ้งผลการดาํเนินงานไป
ยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื>อสาร
ภายในโดยใช้สื>อต่างๆ ที>ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. รายงานการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลการดํ า เนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย (สามารถใช้เอกสารผลการ
ดาํเนินงานตามแผนฯ ในตัวบ่งชีJ  1.1) 
2. ช่องทางหรือเอกสารแสดงวิธีการ
แ จ้ ง แผน ก าร ดํ า เ นิ น ง าน ไ ป ยั ง
บุคลากรทุกระดับ เช่น การประชุม
ชีJแจง เวบ็ไซต์สื>อ/สิ>งพิมพ์ 
3. วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมของผู้บริหาร คณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยที>เกี>ยวข้องการ
กาํกบั ติดตามผลการนาํนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลและ
การดาํเนินงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมี
ส่วน ร่วมในการบ ริหาร

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื>อสาร 2 
ทางเพื> อ รั บฟั ง ข้ อคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

1. ประกาศ/คําสั>งเกี>ยวกับการสรร
ห า ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ผู้ บ ริ ห า ร /
กรรมการที>ส ําคัญอื>นๆ และคําสั>ง
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
จัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

อนัจะทาํให้ได้ข้อมูลเพื>อการปรับปรุง
ระบบการปฏบิัติงานอย่างต่อเนื>อง 
4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลด
ขัJนตอนกระบวนการบริหารจัดการ
โดยการมอบอาํนาจในการตัดสินใจ
แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏบิัติระดับถัดไป
เพื>อเพิ>มความคล่องตัว พร้อมกับมี
การกาํกับและตรวจสอบเพื>อให้เกิด
ความมั>นใจว่าระบบการทํางานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า 
และมี ความเสี> ยงอยู่ ระดับในที>
ยอมรับได้ 
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม เพื>อเป็นการสร้างขวัญและ
กาํลังใจต่อบุคลากรเป็นประจาํอย่าง
ต่อเนื>อง เช่น การจัดโครงการรางวัล
คุณภาพและเพิ>มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้
คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 

แต่งตัJงกรรมการชุดที>สาํคัญ 
2 .  ช่องทางที> ผู้ บ ริหารไ ด้ รับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากร ผู้ปฏิบัติ ง าน เ ช่น ในที>
ประชุม โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บบอร์ด 
กล่องรับความคิดเหน็  
3. เอกสารหลักฐาน/คําสั>งการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
หรือผู้ปฏบิัติระดับถัดไป 
4. รายงานโครงการผู้บริหารพบ
บุคลากร หรือปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ เพื>อรับฟังความคิดเห็นในเรื>อง
ต่างๆ 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ผู้ร่วมงาน เพื> อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ>มทกัษะ
ในการปฏิบัติ งานให้สูงขึJ นอย่าง
ต่อเนื> องหรือเพิ>มศักยภาพในการ
ทาํงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
การสอนงานที>หน้างาน (on-the-job 
training) จัดทาํคู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาํ
หลักการจัดการความรู้ มาใช้ เพื>อ
การแลกเปลี> ยนความรู้  และ
ถ่ ายทอดประสบการณ์ ร่ วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การ
ประชุมแลกเปลี>ยนเรียนรู้ การสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น นั ก ป ฎิ บั ติ 

1. เอกสารหลักฐานที>แสดงว่าผู้บริหาร
มีการสอนงานที>หน้างาน เช่น บันทึก
การสอนงานภาพถ่าย 
2. รายงานการจัดโครงการแลกเปลี>ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน 
3. เอกสารโครงการอบรมที> ผู้บริหาร
เป็นผู้บรรยาย 
4. คาํสั>งแต่งตัJงและรายงานการประชุม
คณะกรรมการที>ผู้บริหารทาํหน้าที>เป็น
ที>ปรึกษา 
5. วาระการประชุม รายงานการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุมของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจํา 
หน่วยงานที> เกี>ยวข้อง เช่น วาระการ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
(community of practices) เป็นต้น อนุมัติให้มีกจิกรรมพัฒนาบุคลากร 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลั กธรรมา ภิ บาล  โดย
คํ านึ งถึ งประโยชน์ ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

6 . 1  ผู้ บ ริ ห า ร ค ว ร ยึ ด ห ลั ก 
ธรรมาภิบาลเป็นเครื> องมือในการ
บ ริ ห า ร ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้ไปสู่ทศิทางที>กาํหนด
ร่วมกนัระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย โดยให้
สอดคล้องทศิทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทนัต่อการ
เปลี>ยนแปลงของโลก 
6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
ในประเดน็การปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มี ส่ วนได้ ส่วนเสียในเรื> อง
คุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที>เกี>ยวข้อง
ในการดาํเนินงาน 
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มี
รายงานประเมินตนเอง จัดทาํรายงาน
สรุปผลการทาํงานและรายงานการเงนิ
ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจาํทุกปี 
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี>ยง 
และการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย และรายงานการเงินของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ส น อ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเป็นประจาํทุกปี 

1 .  ผลการดํ า เนิ นงานตามหลั ก 
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนีJ  
หลกัประสิทธิผล  
1) รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
2) รายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีJ วัด
ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ ์
3) วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุมที>
เกี>ยวข้อง 
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทั>วทัJงองค์กร 
หลกัประสิทธิภาพ  
1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทั>วทัJงองค์กร 
2) รายงานการบริหารความเสี>ยงด้าน
การเงินและทรัพยากร และการควบคุม
ภายในทั>วทัJงองค์กร 
3) ระบบสารสนเทศเพื>อสนับสนุนการ
บริหาร 
4) รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคาํรับรองการปฏบิัติราชการ 
ก.พ.ร.(ด้ านงบประมาณและการ
ประหยัดพลังงาน) 
5) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
6) รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 
หลกัการตอบสนอง 
1) ระบบสารสนเทศเพื>อสนับสนุนการ
เรียนการสอนการวิจัย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
2) รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
3) วาระการประชุมรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
หลกัภาระรบัผิดชอบ  
1) รายงานผลการสํารวจบัณฑิตที>ได้
งานทาํ และผลการประเมินบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน TQF และคุณลักษณะ
ตามอตัลักษณน์ักศึกษา 
2) สรุปงานวิจัยที>นาํไปใช้ประโยชน์แก่
สงัคมและชุมชน 
3) รางวัลหรือผลงานที>แสดงถึงผู้บริหาร 
คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาได้เป็น
แบบอย่างที>ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา และด้านอื>น  ๆ
ต่อสาธารณะชน 
4) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
หลกัความโปร่งใส  
1) รายงานการติดตามและประเมิน
การใช้ จ่ายจากเงินรายได้ รายงาน
สภาพทางการเงิน การควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี>ยง การตรวจสอบ
ภายในอื>นๆ 
2) ข่าวสาร สื>อสิ>งพิมพ์ต่างๆ ที>เป็น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผล
การดําเนินต่างๆให้บุคลากรทั>วทัJ ง
องค์กรและ/หรือบุคลากรภายนอก
รับทราบโดยทั>วกัน เช่น การเผยแพร่
ประวัติผู้บริหาร รายงานการประเมิน
ตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
3) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
หลกัการมีส่วนร่วม  
1) คาํสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ที> มี ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยจาก
ภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในเรื>องต่างๆ 
2) รายงานผลการจัดประชุม/สัมมนา
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเป็น
ประจาํทุกปี เพื>อระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
3) ช่องทางการรับความคิดเห็นเช่นตู้
รับข้อคิดเห็นโทรศัพท์สายด่วนเว็บ
บอร์ด การจัดเวทีเพื> อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเป็นต้น และ
รายงานสรุปข้อคิดเหน็ที>เกี>ยวข้อง 
4) กิจกรรมเพื> อสร้างความเข้าใจที>
ตรงกนัระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
5) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
หลกัการกระจายอํานาจ 
1) คําสั>ง/หนังสือการมอบอํานาจให้
ผู้บริหารส่วนงานต่างๆมีอาํนาจในการ
บริหารและตัดสนิใจ 
2) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
หลกันิติธรรม  
1) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเช่น การ
บริหารงานบุคคล การสรรหาหัวหน้า
ส่วนงาน การเงินพัสดุ สิทธิสวัสดิการ 
เป็นช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย 
2) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
หลกัความเสมอภาค  
1) กฎระเบียบข้อบั งคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัย  
2) วาระการประชุม รายงานการประชุม  
หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ที>แสดงถึงการรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากที>ประชุม 
2) รายงานสรุปการจัดสัมมนาต่างๆ ที>
มี การรับฟั งความคิดเห็นทัJ งจาก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี 
3) สรุปการประชุมหรือการประชา
พิจารณ์เพื>อพิจารณาแนวทางการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีซึ>ง
ได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเหน็และหาข้อสรปุ
ร่วมกนั 
4) สรุปการเจรจาตัวชีJ วัดตามระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
ซึ>งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารส่วนงาน
และบุคลากรที>เกี>ยวข้องร่วมเจรจาและ
หาข้อสรุปร่วมกนั 
5) วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 

7. สภามหาวิทยาลัย
ประเมินผลการบริหารงาน
ขอ งม ห า วิ ท ย า ลั ยแ ล ะ
ผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารตามที>ระบุไว้ในกฎหมาย
ห รื อ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที>ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลผู้บริหารและข้อบั งคับที>
เกี>ยวข้องกับการประเมิน หรือตาม
ข้อตกลงที>ท ําร่วมกันระหว่างสภา

1. แบบประเมินผลการบริหารงาน และ
เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผล
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัย 
2. ผลการประเมินการบริหารงานของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3. เอกสารหลักฐานที>แสดงให้เห็นถึงการ
นําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารงาน เช่น การจัดทําแผนการ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
7.2 สภามหาวิทยาลัยควรยึด
หลักการประเมินผลการบริหารงาน
แบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้
หลักการที>มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ นาํผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื>อง 
7.3 ผู้บริหารมีการนาํผลการประเมิน
จากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ปรับปรุง
การบริหารงาน อาทิ จัดทาํแผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยใน
โอกาสที>เหมาะสม 

บริหารงาน และรายงานการประชุม 
ร าย ง านผ ลก า รดํ า เ นิ น ง าน ต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย(วาระ
พิจารณา) 
4. วาระการประชุม รายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมที>เกี>ยวข้อง 

หมายเหตุ :  
 เอกสารหรือหลักฐานที>นาํมาประกอบการอ้างองิต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มาหรือมกีารอนุมัติ
ให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตวับ่งชี7 ที� 7.2 : การพัฒนาวิทยาลัยสู่วิทยาลัยเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที> 3 กาํหนดให้วิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้และ
สงัคมแห่งการเรียนรู้  ดังนัJนหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้ เพื>อมุ่งสู่วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เช่นกัน 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที>มีอยู่ในวิทยาลัย ซึ>งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื>อให้ทุกคนในวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทัJง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้วิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ ในวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้  การคัดเลือกการ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี>ยนความรู้ ทัJงภายใน และภายนอก
หน่วยงาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื>อเพิ>มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ ใน
วิทยาลัยให้ดียิ>งขึJน 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที>สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย  
 2. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที>จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน   
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเดน็ความรู้ที>กาํหนดในข้อ 1  
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี>ยนเรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื>อค้นหาแนวปฏิบัติที>ดีตามประเดน็ความรู้ที>กาํหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที>กาํหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ที>กาํหนดในข้อ 1 ทัJงที>มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื>นๆ ที>เป็นแนวปฏบิัติที>ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อกัษร (explicit knowledge) 
 5. มีการนาํความรู้ที>ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที>ผ่านมา ที>
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที>เป็นแนวปฏบิัติที>ดีมาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 
 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการกาํหนดประเดน็ความรู้
และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ ที>สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของ วิทยาลัยอ ย่าง น้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑติและด้านการวิจัย 

1.1 วิทยาลัยควรศึกษาเป้าประสงค์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
ว่ามีประเด็นใดที> มุ่งเน้นเป็นสาํคัญ 
หรือมุ่งสู่อตัลักษณใ์ดที>ต้องการ เพื>อ
นํ า ม า ใ ช้ ใ นก า รกํ าหน ดแผ น
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการใน
การจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยโดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 
1.2 บุคคลที>เกี>ยวข้องในการกาํหนด
ประเดน็ความรู้  อาจประกอบด้วย รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อาํนวยการ 
หัวหน้างาน ที>กํากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธท์ี>เกี>ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทัJงด้าน
อื>นๆ ที>เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย 
1.3 มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายใน
การจัดการความรู้  โดยเน้นเรื>องการ
พัฒนาทักษะความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย รวมทัJง
ประเดน็การจัดการความรู้ที>วิทยาลัย
มุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิค
การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
เรียนรู้ ที> เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
(learning outcome) เทคนิคการเพิ>ม
ผลงานวิจัยภายในวิทยาลัย เป็นต้น 

1. คําสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานการจัดการความรู้  
2. รายงานการสํารวจผลการ
ปฏิบัติ งานที> เป็นจุดเด่นของ
อาจารย์หรือนักศึกษาในวิทยาลัย
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย เพื>อนํามา
กํ า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ
การในการจั ดการความรู้ ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
วิทยาลัยที>ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการม
วิทยาลัย 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารที>พิจารณาแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้  
5. เอกสารหลักฐานที>แสดงว่า
วิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้  โดยเน้นเรื>องการพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย โดย
อาจจะมีการประชุมเพื> อระดม
ความคิดเพื>อกาํหนดประเดน็ หรือ
การจัดประชุมสมัมนา 
6. วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม  

2. กาํหนดบุคลากรกลุ่ม เป้าหมาย 2.1 กลุ่มเป้าหมายที>จะได้รับการ 1. เอกสารหลักฐานที>แสดงถึง



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 196 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ที>จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเดน็ความรู้ที>
กาํหนดในข้อ 1 
 

พัฒนาความรู้และทกัษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อย
ควรเป็นบุคลากรที>ทาํหน้าที>เกี>ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น 
คณาจารย์หรือนักวิจัยที>เกี>ยวข้องกับ
ประเดน็ความรู้ดังกล่าว รวมทัJงด้าน
อื>น ๆ  ที>วิทยาลัยมุ่งเน้น 
2.2 วิทยาลัยควรกาํหนดนโยบายให้
มีการสาํรวจผลการปฏิบัติงานที>เป็น
จุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาใน
แต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยที> สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชานัJนๆ เพื>อนาํมากาํหนดเป็น
ประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที>เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ก า ร กํ า ห น ด บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที>พัฒนาความรู้  
เ ช่ น  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
เอกสารโครงการที>ขออนุมัติ
ดาํเนินการ 
2. รายงานการสาํรวจผลการ
ปฏิบัติงานที> เป็นจุดเด่นของ
อ า จ า ร ย์ ห รื อ นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ส า ข า วิ ช า
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย เพื> อ
นําม ากําหนดประ เด็นและ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุมที>เกี>ยวข้อง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี>ยน
เรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพื>อค้นหาแนวปฏบิัติ
ที>ดีตามประเด็นความรู้ ที>กาํหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที>กาํหนด 

3.1 วิทยาลัยควรเชิญบุคลากรภายใน 
หรือภายนอกที> มี ผลงานดี เด่ น
ทางด้านวิชาการและผลงานทางด้าน
วิจัย รวมทัJงผลงานด้านอื>นๆ ที>
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น มาถ่ายทอด
ความรู้  เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 
อย่างสมํ>าเสมอผ่านเวทต่ีาง ๆ เช่น 
การจัดประชุมสัมมนา เพื>อการ
แลกเปลี>ยนเรียนรู้ ร่วมกับเจ้าของ
ความรู้  เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกล่าว 
3.2 วิทยาลัยควรส่งเสริมให้มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งเสริม
ให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่าย
ด้านการจัดการความรู้  ทัJงระหว่าง

1. รายงานการจัดประชุม/สมัมนา 
เพื>อการแลกเปลี>ยนเรียนรู้ ร่วมกับ
เจ้าของความรู้  เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม  
2. เอกสารลงนาม/ภาพถ่าย/
รายงานสรุปกิจกรรมเครือข่าย
ด้านการจัดการความรู้  ทัJงภายใน
และภายนอกวิทยาลัย 
3. รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการแต่ละโครงการตาม
แผนการจัดการความรู้  
4. ช่องทางการเผยแพร่ประเดน็
ความรู้ ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น สื>อสิ>งพิมพ์ เวบ็ไซต์ e-mail 
5. วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
หน่วยงานภายในวิทยาลัยและภายนอก
วิทยาลัย เพื>อให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี>ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื>อง โดย
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ทัJงด้านงบประมาณ เวลา สถานที> 

ประชุมที>เกี>ยวข้อง 

4. มีการรวบรวมความรู้ ตาม
ประเด็นความรู้ ที>ก ําหนดในข้อ 
1 ทัJ งที> มีอ ยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้ อื> นๆ ที> เป็นแนว
ปฏิบัติที>ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

4.1 มีการกาํหนดผู้รับผิดชอบใน
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้ทัJง
ที> มี อ ยู่ ในตั ว บุคคลและแหล่ ง
เรียนรู้อื>นๆ ที>เป็นแนวปฏิบัติที>ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ร ะ บ บ เ ป็ น ห ม ว ด ห มู่ เ พื> อ ใ ห้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที>ต้องการ
เ พิ> มพูนความรู้ ความสามารถ
เข้าถึงแนวปฏบิัติที>ดีได้ง่าย 
4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื> อเพิ> ม
ประสทิธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ ในองค์กร ให้เกิด
ความประหยัดและเกิดประโยชน์
สงูสดุควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือ
สื>อสิ>งพิมพ์ เพื>อการแลกเปลี>ยน
เรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็น
เจ้าของความรู้ เคลด็ลับหรือนวัตกรรม
ดังกล่าว 

1. เอกสารหลักฐาน/คําสั>ง
ผู้ รับผิดชอบในการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ทัJงที>มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้ อื>นๆ ที>
เป็นแนวปฏิบัติที>ดีมาพัฒนาและ
จัดเกบ็อย่างเป็นระบบ 
2. เอกสารความรู้ตามประเดน็
ค ว า ม รู้ / แ น ว ป ฏิ บั ติ ที> ดี ที>
รวบรวมจากการจัดการความรู้  
3. ช่องทางการเผยแพร่ความรู้  
เช่น เวบ็ไซต์ e-mail 
4. วารสาร บอร์ด หรือสื>อสิ>งพิมพ์ 
เพื> อการแลกเปลี>ยนเรียนรู้  และ
ควรยกย่องให้เกียรติแก่ ผู้เป็น
เจ้าของความรู้  
5. วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม 

5. มีการนาํความรู้ที>ได้จากการ
จัดการความรู้ ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที> ผ่าน
มติ ที> เ ป็ นล า ย ลั กษณ์ อั ก ษ ร 
(explicit knowledge) และจาก
ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ( tacit 
knowledge) ที>เป็นแนวปฏิบัติที>
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้
จากแนวปฏิบัติที>ดีจากแหล่งต่าง  ๆ
เช่น นวัตกรรมที>ได้จากการจัดการ
ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยและสงัคม นาํมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงานที>
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการ
ปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และ
ติดตามวัดผลตามประเดน็ความรู้และ

1. รายงานการติดตามการนํา
ความรู้จากการจัดการความรู้ ไปใช้
ในการทาํงานโดยบุคลากรที>เป็น
กลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัย 
2. หนังสอืรับรองการนาํความรู้ ไป
ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่
มหาวิทยาลัยและสงัคม 
3. เอกสารความรู้/แนวปฏิบัติที>ดี
จากการจัดการความรู้ ที>นําไปใช้
ประโยชน์ 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 198 

 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ ที>
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมิน
คุณภาพจากภายในและภายนอกด้าน
การจัดการความรู้  มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัย 
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสมัฤทธิ�
ที>เกดิขึJนตามเป้าประสงค์ที>กาํหนดไว้
ในประเดน็ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของวิทยาลัย 

4. เอกสาร ภาพถ่าย หรือรายงานที>
แสดงการนาํความรู้/แนวปฏิบัติที>
ดีไปใช้ประโยชน์ในการทาํงานและ
สิ>งที>แสดงถึงประโยชน์ที>เกดิขึJน 
5. รายงานการประชุม  

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานที>นาํมาประกอบการอ้างองิต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มา หรือมีการ

อนุมัติ  ให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตวับ่งชี7 ที� 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื>อการบริหารและการตดัสนิใจ (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 วิทยาลัยควรมีการพัฒนาหรือนาํระบบสารสนเทศเพื>อการบริหารและการตัดสนิใจที>สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับวิทยาลัย เพื>อให้เป็นระบบที>สมบูรณ์สามารถเชื>อมโยง กับทุกหน่วยงานที>
เกี>ยวข้องทัJงภายในและภายนอก เป็นระบบที>ใช้งานได้ทัJงเพื>อการบริหาร การวางแผน และการตัดสนิใจ
ของผู้บริหารทุกระดับ เพื>อการปฏบิัติงานตามภารกจิทุกด้านของบุคลากร เพื>อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื>อการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย ทัJงนีJ  ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพื>อการบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกิจของวิทยาลัย โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาํไปใช้ใน
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที>เกี>ยวข้องตามที>กาํหนด 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

1.1 วิทยาลัยควรตัJงคณะกรรมการจัดทาํ
แผนระบบสารสนเทศที>ประกอบไปด้วย
ผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารที> เป็นผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้อง
กบัแผนกลยุทธข์องวิทยาลัย 
1.3 ระบบสารสนเทศที>นาํเสนอในแผน

1. คาํสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการจัดทาํ
แผนการใช้ระบบสารสนเทศ  
2. แผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ 
ห รื อ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ ที>สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารที>พิจารณาเห็นชอบแผนการใช้
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ระบบสารสนเทศควรประกอบด้วย
รายละเอยีดดังต่อไปนีJ เป็นอย่างน้อย 
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการ
ทาํงานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที>มีต่อ
แต่ละกลยุทธข์องวิทยาลัย 
- ความสมัพันธร์ะหว่างระบบสารสนเทศ
ที>นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที>มี
อยู่ในปัจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที>ต้องการใช้ใน
แ ต่ ล ะ ร ะ บ บ ทัJ ง  hardware software 
(system software แ ล ะ application 
software) database peopleware และ 
facilities อื>นๆ 
- งบประมาณที>ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบ
สารสนเทศ 
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบ
สารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศหรือแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื>อ
การบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
โ ด ย อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และ
สามารถนํ าไปใช้ ในการ
ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื>อการบริหารและการ
ตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที>นําข้อมูล
จากระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน
ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียน
นักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มา
สร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจในเรื>องที>เป็นพันธ
กิจของวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ทัJงด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน 
การบริหารจัดการด้านอื>น  ๆ รวมทัJงเป็น
ข้อมูลเพื> อใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย 

1. แผนผังการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. ระบบสารสนเทศเพื>อการบริหาร
และการตั ดสินใจได้ แก่ ระบบ
สารสนเทศด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

• ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
• ระบบทะเบียนประวัติ

นักศึกษา 
• เวบ็เค้าโครงรายวิชา 
• เวบ็รายวิชา  

การวจิยั 
• งานเผยแพร่ปริญญานิพนธ ์

การเงิน 
• ระบบบัญชีเงินเดือน 
• ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 
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การบริหารจัดการด้านอื>นๆ 
• ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคล 
• ระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
• ระบบอาคารสถานที> 

3. แผนการติดตามและรายงานผล
การติดตามข้อมูลในระบบ 
4. เอกสาร/บันทึก/รายงานการ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื>อให้มี
ความถูกต้อง 
5. รายงานการประชุมที>นาํรายงาน
ผลการติดตามข้อมูลในระบบเสนอ
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานโดยต้องมีการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นสารสนเทศในการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

3. มีการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทาํแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทัJง
กาํหนดระยะเวลาในการเกบ็แบบประเมิน
ให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ 
เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครัJง
ที>มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค
การศึกษาทุกปีการศึกษา  
3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยควรดําเนินการประเมิน
ความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
ประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครัJง 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยพร้อมทัJ ง
รายงานการประชุมที>แสดงถึงการ
พิจารณานําข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงาน 

4. มีการนาํผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

4.1 กาํหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์
ข้อมูลที> ได้จากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4.2 นาํผลการประเมินความพึงพอใจมา
ใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควร

1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
และประเมินผลความสาํเรจ็ของการ
ดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขของแผนการใช้ระบบ
สารสนเทศหรือแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศจากเกณฑ์ข้อ 1 ต่อ
คณะกรรมการเพื> อพิจารณาให้
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ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
4.4 ดาํเนินการตามแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศตามระยะเวลาที>กาํหนด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ ายของหน่วยงาน
ภายนอกที> เกี>ยวข้องตามที>
กาํหนด 

5.1 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของสํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามที>สาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาํหนด ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา(CHE QA 
online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้าน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเป็นต้น 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้าน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสตูรใน
มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ :  
 เอกสารหรือหลักฐานที>นาํมาประกอบการอ้างองิต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มาหรือมกีารอนุมัติ 
ให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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ตวับ่งชี7 ที� 7.4 : ระบบบริหารความเสี>ยง (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 เพื>อให้วิทยาลัย มีระบบบริหารความเสี>ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม    และ
กระบวนการดาํเนินงานที>อาจเป็นมูลเหตุของความเสยีหาย (ทัJงในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื>อเสยีง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 
หรือความคุ้มค่า) เพื>อให้ระดับความเสี>ยง และขนาดของความเสยีหายที>จะเกิดขึJ นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที>ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้ วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพื>อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทัJงการมีแผนสาํรองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื>อให้มั>นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื>องและทนั
ต่อการเปลี>ยนแปลงเพื>อการบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธเ์ป็นสาํคัญ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการแต่งตัJงคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี>ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงู และ
ตัวแทนที>รับผิดชอบพันธกจิหลักของวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน  
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี>ยง และปัจจัยที>ก่อให้เกิดความเสี>ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนีJ   

- ความเสี>ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที>)   

- ความเสี>ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธข์องหน่วยงาน 
- ความเสี>ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี>ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี>ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี>ยงด้านบุคลากรและความเสี>ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ ของ

อาจารย์และบุคลากร  
- ความเสี>ยงจากเหตุการณภ์ายนอก 
- อื>น ๆ ตามบริบทของวิทยาลัย 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี>ยงและจัดลําดับความเสี>ยงที>ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2   
 4. มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี>ยงที>มีระดับความเสี>ยงสงู และดาํเนินการตามแผน   
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื>อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัJง 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 204 

 

 6. มีการนาํผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี>ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑก์ารประเมิน : 

หมายเหตุ :  
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึJ นภายในวิทยาลัย ในรอบปี
การประเมิน ที>ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื>อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั>นคงทางการเงินของวิทยาลัย อันเนื>องมาจากความบกพร่องของ
วิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี>ยง หรือปัจจัยเสี>ยงที>ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที>ชัดเจน   

1. ตัวอย่างความเสี>ยงร้ายแรงที>ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น มีการเสยีชีวิตและ
ถูกทาํร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย ทัJงๆ ที>อยู่ใน
วิสยัที>วิทยาลัยสามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบในเหตุการณท์ี>เกดิขึJนได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความ
เสี>ยงหรือไม่พบความพยายามของวิทยาลัยในการระงับเหตุการณด์ังกล่าว  

2. วิทยาลัยหรือหน่วยงานเสื>อมเสยีชื>อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที>ไม่ดี อันเนื>องมาจากปัจจัย
ต่างๆเช่นคณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกดิเป็นข่าวปรากฏให้เหน็ตามสื>อต่าง เช่น หนังสอืพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น   

3. วิทยาลัยหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาํให้ต้องปิดหลักสตูรหรือไม่
สามารถปฏบิัติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที>เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ>งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยกจ็ะได้
คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกนั หากเป็นไปตามเงื>อนไขที>กล่าวไว้ข้างต้น  
 
การไม่เขา้ข่ายที�ทําใหผ้ลการประเมินไดค้ะแนนป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่  

1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทาํแผนบริหารความเสี>ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื>อ
ลดผลกระทบสาํหรับความเสี>ยงที>ทาํให้เกดิเรื>องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาํเนินการตามแผน  

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
มหาวิทยาลัย   

3. เหตุการณร้์ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที>ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที>ได้กาํหนด
ไว้ล่วงหน้า 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดาํเนินการ 

6 ข้อ 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีการแต่งตัJ งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหารความ
เสี>ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงูและ
ตัวแทนที>รับผิดชอบพันธกจิหลัก
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

1.1 มีการแต่งตัJ งคณะกรรมการ
หรือคณะทาํงาน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที>
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลัก
ของวิทยาลัย 
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทาํงาน
ของคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 
เช่น นโยบายหรือแนวทางในการ
ดาํเนินงาน หน้าที>ความรับผิดชอบ 
กาํหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ 
อย่างสมํ>าเสมอ 

1. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการ
หรือคณะทาํงานการบริหารความ
เสี>ยงที>มีผู้บริหารระดับสูงของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร่ ว ม ใ น
คณะกรรมการ/คณะทาํงาน 
2 .  ร ายง านการประ ชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี> ยง และปัจจัยที> ก่อให้เกิด
ความเสี>ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของวิทยาลัย  

 

2.1 ปัจจัยที>ก่อให้เกิดความเสี>ยงใน
ประเดน็ต่างๆ เช่น 
- ความเสี> ยง ด้ านทรั พยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที>) 

- ความเสี>ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธข์องมหาวิทยาลัย 

- ค ว าม เสี> ย ง ด้ านน โยบ าย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี>ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี>ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

- ความเสี>ยงด้านบุคลากรและ
คว าม เสี> ย ง ด้ านธรรม า ภิ บ าล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

- ความเสี> ยงจากเหตุ การณ์
ภายนอก 

- ความเสี>ยงด้านอื>นๆ ตามบริบท
ของวิทยาลัย 

1. แผนบริหารความเสี>ยงที>มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี>ยง และ
ปัจจัยที>ก่อให้เกิดความเสี>ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน 
2.เอกสารอื>นๆ ที>ใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ความเสี>ยงเช่น เอกสาร
สรุปสถิติจํานวนอาจารย์ที>ดํารง
ตาํแหน่งทางวิชาการ 
3 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี>ยงที>มีวาระพิจารณา
เพื>อวิเคราะห์และระบุความเสี>ยงใน
วิทยาลัย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี>ยง
พร้อมปัจจัยที>ก่อให้เกิดความเสี>ยงที>
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที>จะ
บรร ลุ เ ป้ าหมายในการบริ หาร
การศึกษา 
2.2 ประเด็นความเสี> ยงที> นํามา
พิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที>มีโอกาสเกิดขึJ นและส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยด้านชื>อเสียง 
คุณภาพการศึกษา รวมถึงความ
สูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สนิของวิทยาลัยเป็นสาํคัญ 
2 .3  ปั จจั ย เสี> ย งห รื อ ปั จจั ยที>
ก่อให้เกิดความเสี>ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื> องที> เกี> ยวข้องกับคน 
อาคารสถานที> อุปกรณ์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทัJงภายใน
และภายนอก เป็นต้น 
2.4 จัดลําดับความสาํคัญของปัจจัย
เสี>ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากความเสี>ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี>ยงและ
จัดลาํดับความเสี>ยงที>ได้จากกา
วิเคราะห์ในข้อ 2   

3.1 ระดับความเสี>ยงอาจกําหนด
เป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที>
สะ ท้อนถึ งความเสี> ยงระดับสูง 
กลาง ตํ>า ได้ 
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินความเสี>ยงทัJงในด้านของ
โอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี>ยง ให้ประเมินจากความถี>ที>
เคยเกิดเหตุการณ์เสี>ยงในอดีต หรือ
ความน่าจะเป็นที>จะเกิดเหตุการณ์ใน
อนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน

1. แผนบริหารความเสี>ยงที>มีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี> ยงและจัดลําดับ
ความเสี>ยงที>ได้แสดงในเกณฑ์ข้อ 
2 
2. คู่มือการบริหารความเสี>ยง 
บันทึกการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบไว้ เ ป็นลายลักษณ์
อักษร เพื> อแสดงว่าความเสี>ยง
นัJ น ไ ด้ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น
เบืJองต้นแล้ว 
3 .  ร ายง านการประ ชุมของ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที>
เกี>ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี>ยง
ในปัจจุบัน 
3.4 การประเมินผลกระทบของความ
เสี>ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้า
มีเหตุการณ์เสี>ยงดังกล่าวเกิดขึJ น โดย
จะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อ
ความ เ ชื> อมั> น ต่ อ คุ ณภ าพทา ง
การศึกษาของวิทยาลัย ฐานะการเงิน 
ขวัญกาํลังใจและความปลอดภัยของ
บุคลากร เป็นต้น 

คณะกรรมการ/คณะทํางานที>
แสดงวาระการประเมินโอกาส             
และผลกระทบของความเสี>ยง 

4. มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี>ยงที>มีระดับความเสี>ยง
สงู และดาํเนินการตามแผน   

4.1 จัดทาํแผนบริหารความเสี>ยง
เพื>อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้อง
กาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การที>จะสร้างความรู้  ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และดาํเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกนัความเสี>ยงที>จะเกิดขึJ นอย่าง
เป็นรูปธรรม 
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความ
เสี>ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take 
การยอมรับความเสี>ยง Treat การลด
หรือควบคุมความเสี>ยง Transfer การ
โอนหรือกระจายความเสี>ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี>ยง
ความเสี>ยง เพื>อลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที>วิทยาลัยจะเกิดความเสยีหาย 
(ทัJงในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ชื>อเสียง การฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

1. แผนบริหารความเสี>ยงที>มี
ระดับความเสี>ยงสูง (ความเสี>ยง
ที>จัดลาํดับในเกณฑข้์อ 3 แล้วอยู่
ในระดับที>สาํคัญที>สุด อย่างน้อย 
3 ความเสี>ยง) 
2. รายงานการประชุมที>นาํแผน
บริหารความเสี>ยงที>มีระดับความ
เ สี> ย ง สู ง เ ส น อ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเพื>อพิจารณา 
3. เอกสารหลักฐานที>แสดงถึง
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี> ยง เช่น รายงานการ
ดาํเนินการลดหรือป้องกันความ
เสี>ยงตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมิน-
ผลการดาํเนินงานตามแผน และ

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้า
หรือผลการดาํเนินงานตามแผนต่อ

1. รายงานการประชุมที>มีวาระ
เ กี> ย ว กั บ ก า ร ร า ย ง า น
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื>อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัJง 

สภามหาวิทยาลัย 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ห รื อ ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2. รายงานการประชุมที>มีวาระ
เกี>ยวกับการรายงานสรุปผลการ
ดํา เนิ น ง านและประ เมิ นผล
ความสาํเร็จของการดําเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

6. มีการนาํผลการประเมิน และ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี>ยงใน
รอบปีถัดไป 

6.1 แผนบริหารความเสี>ยงในรอบปี
ถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี>ยงที>
เหลืออยู่หลังการจัดการ ความเสี>ยง
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย รวมทัJงความเสี>ยงใหม่
จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที>เปลี>ยนแปลงไปทัJงภายใน
มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานกาํกบั 

1 .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร พั ฒ น า
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2. แผนบริหารความเสี>ยงในรอบ
ปีถัดไป (มีสาระที>สอดคล้องกับ
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ) 

 
หมายเหตุ :  
 1.เอกสารหรือหลักฐานที>นํามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที>แสดงที>มาหรือมีการ
อนุมัติให้ความเหน็ชอบจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 2.คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึJ นภายในมหาวิทยาลัยใน
รอบปีการประเมิน ที>ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
หรือต่อชื>อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั>นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื>องมาจากความ
บกพร่องของมหาวิทยาลัยในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี>ยงหรือปัจจัยเสี>ยงที>ไม่มีประสทิธิภาพ
เพียงพอ 
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N/A ตวับ่งชี7 ที� 7.5 : การปฏบิัติตามบทบาทหน้าที>ของสภามหาวิทยาลัย (สมศ. : 12) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที>ต้องมีบทบาทสาํคัญในการกําหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กําหนดระบบกลไก และ
กระบวนการที>เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื>อให้เกิดการกาํกับดูและขับเคลื>อนมหาวิทยาลัย 
รวมทัJงการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั>งยืน 
 การประเมินผลความสาํเรจ็ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที>ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพในการกาํหนดทิศทางกาํกับดูแล และขับเคลื>อนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
หน้าที>และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ดาํเนินงานตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม5) ที>
ครอบคลุม 5 ประเดน็ดังต่อไปนีJ  
 1. สภามหาวิทยาลัยทาํพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที>ที>กาํหนดในพระราชบัญญัติ ของ
มหาวิทยาลัย 
 2. สภามหาวิทยาลัยกาํหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง กาํหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 3. สภามหาวิทยาลัยทาํตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสงักดั และหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง 
 4. สภามหาวิทยาลัยกาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 5. สภามหาวิทยาลัยดาํเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทัJง 10 ประเดน็ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 เอกสารหรือหลักฐานที>แสดงรายละเอยีดการประเมินตามประเดน็ที>กาํหนดในเกณฑก์ารให้คะแนน 

หมายเหตุ :  เป็นการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย คณะและวิทยาลัยไม่ต้องประเมิน 
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ตวับ่งชี7 ที� 7.6 : การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที>ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (สมศ. : 13) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 การประเมินผลตามหน้าที>และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สาํเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของมหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ   
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที>สภามหาวิทยาลัยแต่งตัJง (คะแนนเตม็ 5) 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
 1. เอกสารหรือหลักฐานที>แสดงรายละเอียดการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกับดูแล
มหาวิทยาลัย รวมทัJงทบทวนกรอบทิศทางการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที>และบทบาทของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 2. เอกสารหรือหลักฐานที>แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที>แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีกระบวนการที>เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื>อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที>แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดาํเนินงาน
สาํคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการดาํเนินงานตามภารกจิหลักของมหาวิทยาลัยที>เป็นมติสภามหาวิทยาลัย 
 4. เอกสารหรือหลักฐานที>แสดงให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที>กาํหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที>สภามหาวิทยาลัยแต่งตัJงและมีการดาํเนินงานตามระบบนัJน 
 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทัJงผลกระทบที>เกิดขึJ นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา 

หมายเหตุ :  
 1. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหมายถึง อธกิารบดี  
 2. ระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารหน่วยงานที>เทยีบเท่าคณะที>มีการ
จัดการเรียนการสอน 
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ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน : 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ตวัอย่างหลกัฐาน 

1.คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที>สภามหาวิทยาลัยแต่งตัJง 

1.รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที>มีวาระพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
2.แบบประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3.คาํสั>งแต่งตัJงคณะผู้ประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
4 .ผลการประ เมินการปฏิบัติ ง านของของ ผู้บ ริหาร
มหาวิทยาลัย 
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องคป์ระกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ 
หลกัการ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ>งที>สาํคัญอย่างหนึ>งของวิทยาลัย ไม่ว่าแหล่งเงินทุน ของวิทยาลัย
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาํหรับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของวิทยาลัย 
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารวิทยาลัยจะต้องมีแผนการใช้เงินที>สะท้อนความต้องการใช้เงิน
เพื>อการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาํปีของวิทยาลัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทาํ
ความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทัJงหมดต่อจาํนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที>วิทยาลัยใช้สาํหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้
ทัJงหมดของวิทยาลัยหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาํเนินการทัJงหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 
ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายร้อยละของงบประมาณที>ประหยัดได้หลังจากที>ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่าง
ครบถ้วน สิ>งเหล่านีJ จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของวิทยาลัยที>เน้นถึง
ความโปร่งใส ความถูกต้อง       ใช้เมด็เงินอย่างคุ้มค่า มีประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1.แผนพัฒนาด้านการเงินระดบัมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 2.แผนปฏบิัติงานประจาํปีของวิทยาลัย 
 3.มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 5.มาตรฐานแผนการปฏบิัตริาชการของสาํนักงบประมาณ 
 6.รายงานงบประมาณแผ่นดิน (มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

ตวับ่งชี7  จํานวน 1 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJที> 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
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ตวับ่งชี7 ที� 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556)  
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 วิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ>งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที>สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ ของ
วิทยาลัยให้สามารถดาํเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาํเนินงาน ทัJงจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื>นๆ ที>วิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทาํรายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบครบทุกพันธกจิ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสทิธภิาพ รายงานทางการเงิน
ต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื>อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั>นคงของวิทยาลัยได้ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินที>สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องวิทยาลัย 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑก์ารจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสทิธภิาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีที>สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
วิทยาลัยและบุคลากร 
 4. มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัJง 
 5. มีการนาํข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
และความมั>นคงของวิทยาลัยอย่างต่อเนื>อง 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหน้าที>ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป ตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท์ี>วิทยาลัยกาํหนด 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

หมายเหตุ :  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที>ระบุที>มา และใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

วิทยาลัยที>สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยให้สามารถดาํเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกบัแผนกลยุทธข์องวิทยาลัย วิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที>ต้องจัดหาสาํหรับ
การดาํเนินงานตามกลยุทธแ์ต่ละกลยุทธแ์ละประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที>ต้องการใช้ 
ซึ>งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากบัเวลาที>วิทยาลัยใช้ในการดาํเนินการให้กลยุทธ์นัJนบังเกิด
ผล จากนัJนจึงจะกาํหนดให้เหน็อย่างชัดเจนถึงที>มาของเงินทุนที>ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
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สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดม
ทุนด้วยวิธีการอื>นๆ อีกเพิ>มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธข์องวิทยาลัย 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที>สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัย 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็น
แผนที>แสดงให้เห็นถึงแหล่งที>มาและ
แหล่งใช้ไปของเงินที>ต้องใช้ในการ
ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ ์
1.2 วิทยาลัยควรตัJงคณะกรรมการทาํ
หน้าที>ดาํเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที>
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย และทาํการประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรที>ต้องใช้ซึ>งจะเป็น
งบประมาณในการดาํเนินการตามแผน 
และ กาํหนดแหล่งที>มาของงบประมาณ
ดั งกล่าวซึ> งอาจจะเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้วิทยาลัย เงินบริจาค 
หรือวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการระดมทุน
จากแหล่งทุนต่างก่อนที>จะนําข้อมูล
เหล่านัJนมาจัดทํางบประมาณประจําปี
ตามแหล่งงบประมาณนัJน ๆ  

1.แผนกลยุทธข์องวิทยาลัย 
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
วิทยาลัย(ระยะเวลาของแผน
เท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธใ์นข้อ 1) 
3. รายงานการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทาง
การ เงิ นกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย  

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจั ดสรร และการวาง
แ ผ น ก า ร ใ ช้ เ งิ น อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได้ 

2 .1  มี แนวทางการจัดหาแหล่ง
เงินทุนที> เหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ 
สําห รั บก า รบ ริห า รภ า รกิ จ ขอ ง
วิทยาลัยในทุกด้านให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2 . 2  มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ส ร ร
ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที>กาํหนด

1. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการ
เกี>ยวกับการเงินและงบประมาณ
ของวิทยาลัย  
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
3. นโยบายและหลักการหรือ
เกณฑ์ในการจัดทาํงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินงบประมาณ
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ล่ ว งห น้ าและ ไ ด้ รับก ารยอม รับ
โดยทั>วไปของประชาคม ในกรณีที>มี
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร
อยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ ห้
สอดคล้องกบัสถานการณใ์นปัจจุบัน 
2.3  มีแผนการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงินอย่างเพียงพอ สาํหรับ
การบริหารภารกิจของวิทยาลัยในทุก
ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมี
แผนใช้เงินอย่างมีประสทิธิภาพ เพื>อ
จะทาํให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

แผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ 
4 .  ร ะ เ บี ย บ / ข้ อ บั ง คั บ /
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น  แ ล ะ
งบประมาณเงินรายได้ 
5 .  เอกสารแสดงการ ชีJ แ จ ง
นโยบายและหลักการในการ
จัดทาํงบประมาณ 
6 .  ร ายง านการประ ชุ มของ
คณะกรรมการเกี>ยวกับการเงินและ
งบประมาณของมวิทยาลัย เกี>ยวกับ
การกําหนดแนวทางการจัดหา
ท รั พยากรท าง ด้ านกา ร เ งิ น 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสทิธภิาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจําปีที>
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาวิทยาลัยและบุคลากร 

3.1 วิทยาลัยการศึกษาแต่ละแห่ง
อาจจะมีวิธีการและหลักการในการ
ทาํงบประมาณประจาํปีที>แตกต่างกัน
ได้แต่อย่างไรกต็ามหลังจากได้มีการ
จัดทาํงบประมาณประจาํปีเสร็จแล้ว
ก่อนที> จะนํางบประมาณประจําปี
เสนอสภามหาวิทยาลัยควรได้มีการ
วิ เคราะห์การใ ช้ ไปของเงินตาม
งบประมาณในด้านต่างๆดังนีJ  
- งบประมาณประจําปีสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการประจาํปีที>กาํหนดไว้
ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 
- เมื>อวิเคราะห์ตามพันธกิจของม

วิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจาํปีในแต่
ละพันธกิจมีความเพียงพอมากน้อย
เพียงใด 
- เมื>อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนา

1 .  แผนปฏิบัติ ก า รประจํา ปี 
(หลักฐานเดิมที> ใ ช้ในตัวบ่ง ชีJ  
1.1) 
2. เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ 
3. เอกสารงบประมาณรายจ่าย
จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 
4. เอกสารการเปลี> ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
และ/หรืองบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ> งได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอาํนาจ 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
วิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจําปี
สําหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ
เหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทาง 
การเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 2 ครัJง 

4.1 มีการจัดทาํรายงานทางการเงิน 
ที> อ ย่ า ง น้อยประกอบไปด้วยงบ
รายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 
ครัJง เพื>อจะได้รู้ ถึงสถานะของเงิน
รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที>จะใช้ใน
กิจกรรมของวิทยาลัยในช่วงถัดไป มี
การนํารายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บ ริห ารของ วิทยา ลัยและสภ า
มหาวิทยาลัย 

1. รายงานทางการเงิน ได้แก่ 
รายงานฐานะการเงินของหน่วยงาน 
(งบดุล) 
2.  รายงานและมติ ที> ประ ชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกี>ยวกับการพิจารณารายงานทาง
การเงิน รายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน และ 12 เดือน 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิ เคราะห์ สถานะทาง
การเงินและความมั>นคงของ
วิทยาลัยอย่างต่อเนื>อง 

5.1 จัดทาํรายงานการใช้เงินงบประมาณ
ตามแผนการดาํเนินงานเสนอผู้บริหาร
เป็นรายงานที>แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบ
ว่าได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้
เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์ จากการ
ทาํงานอย่างไรบ้างมีงบประมาณเหลือ
จ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 
5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของ
นักศึกษา 
5.3 มีการจัดทาํรายงานการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื>อพยากรณ์รายรับ
และรายจ่ายในอนาคต 

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
3. รายงานแสดงประมาณการ
รายรับ รายจ่ายของหน่วยงานใน
รอบปีถัดไป 
4. ระบบสารสนเทศทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย 
5.  รายงานและมติ ที> ประชุ ม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
เกี>ยวกับการพิจารณารายงานผลการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
วิทยาลัย รายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผ ลิ ต  และร ายง านแสดง
งบประมาณการรายรับรายจ่ายของ
วิทยาลัย 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทาํหน้าที>
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เ ป็ นไปตามระ เบี ยบและ

6.1 วิทยาลัยการศึกษาที> ไ ม่ได้มี
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัดให้
มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ

1. เอกสารแจ้งการตรวจสอบ
ภายนอกจากสาํนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 
2. แผนการตรวจสอบภายใน
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
กฎเกณฑท์ี>วิทยาลัยกาํหนด เป็นประจาํทุกปี สาํหรับมหาวิทยาลัย

การศึกษาของรัฐที>มีสาํนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก
อยู่แล้วนัJนหากสาํนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ ไ ด้ เ ข้าตรวจสอบเป็น
ประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี 
6.2 มี การแต่ งตัJ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit committee) หรือ
รวมทัJงผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเป็น
ทางการ 

ป ร ะ จํ า ปี ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ตรวจสอบภายใน 
3. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจาํปี 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติ ดตามผลการใ ช้ เงิ นใ ห้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสนิใจ 

7 .1  ผู้บ ริหารสามารถใ ช้ ระบบ
สารสนเทศเพื>อการบริหารและการ
ตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้
เงิน จัดทํารายงานต่างๆที>เป็น
สิ>งจําเป็นที> ผู้บริหารจะต้องทราบ 
และนาํข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของหน่วยงาน 
7.2 มีการนํารายงานทางการเงิน
เสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนที>
กาํหนด 

1.  เอกสาร/บันทึก ข้อความ
เ ร่ ง รั ด ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ที>ออกโดยผู้บริหาร
สู ง สุ ด ขอ ง วิท ย า ลั ย ก่ อ นสิJ น
ปีงบประมาณ 
2. รายงานแผนและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย 
3.  รายงานและมติที> ประ ชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เกี>ยวกับการพิจารณาผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
การนาํข้อมูลจากการรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสนิใจ 
4. เอกสารแสดงแนวทางการตัJง
งบประมาณในรอบปีถัดไป 
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องคป์ระกอบที� 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

หลกัการ 
 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาํคัญที>แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทัJงปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที>เกิดขึJ น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื>อง และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพื>อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที>เป็นลักษณะเฉพาะของวิทยาลัย 

มาตรฐานและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ. 2545 สาํนัก 
งานเลขาธกิารคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
 2.กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที> 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาํนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 3.กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 4.มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5.มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ.2549 สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 6.มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 7.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 8.เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 9.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตวับ่งชี7  จํานวน 2 ตวับ่งชี7  คือ 
 ตัวบ่งชีJ  9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 ตัวบ่งชีJ  9.2 : ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั (สมศ.15) 
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ตวับ่งชี7 ที� 9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 30 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของวิทยาลัย ที>กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ>มเติม (ฉบับที> 2) พ.ศ.2545 ซึ>งวิทยาลัยต้องสร้างระบบและ
กลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที>กาํหนดโดยวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสงักัด ตลอดจน
หน่วยงานที>เกี>ยวข้อง มีการวัดผลสาํเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทัJงการรายงานผล
การประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง
อย่างต่อเนื>อง และมีนวัตกรรมที>เป็นแบบอย่างที>ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ>งของกระบวนการบริหารการศึกษาที>ต้อง
ดาํเนินการอย่างต่อเนื>อง โดยมีการสร้างจิตสาํนึกให้เหน็ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัJงนีJ  เพื>อเป็นหลักประกนัแก่สาธารณชนให้มั>นใจได้ว่าหน่วยงาน และวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที>มีคุณภาพ 

เกณฑม์าตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที>เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของวิทยาลัย ตัJงแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาํเนินการตามระบบที>
กาํหนด 
 2. มีการกาํหนดนโยบายและให้ความสาํคัญเรื>องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสดุของวิทยาลัย 
 3. มีการกาํหนดตัวบ่งชีJ เพิ>มเติมตามอตัลักษณข์องวิทยาลัย 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที>ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทาํรายงานประจาํปีที>เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที>มีข้อมูลครบถ้วนตามที>สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดในระบบ CHE QA 
online และ 3) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 5. มีการนาํผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มี การ
พัฒนา ผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ของแผนกลยุทธทุ์กตัวบ่งชีJ  
 6. มีระบบสารสนเทศที>ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ ทัJง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑติ และผู้ใช้บริการตามพันธกจิของวิทยาลัย 
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 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี>ยนเรียนรู้ ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
กจิกรรมร่วมกนั 
 9. มีแนวปฏิบัติที>ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที>หน่วยงานพัฒนาขึJ น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื>นสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
9 ข้อ 

ตวัอย่างแนวทางปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน : 
เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที>
เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธ
กิจและพัฒนาการของวิทยาลัย 
ตัJ ง แ ต่ ร ะ ดั บ ภ า ค วิ ช า ห รื อ
ห น่ ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท่ า  แ ล ะ
ดาํเนินการตามระบบที>กาํหนด 

1.1 วิทยาลัยควรพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพที> เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของวิทยาลัย โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที>ใช้
กันแพร่หลายทัJงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที>
วิทยาลัยพัฒนาขึJนเอง 
1 .2  ร ะบบประกั น คุณภ าพที>
นํามาใ ช้ต้องเป็นส่วนหนึ> งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที>
ดาํเนินการเป็นประจาํ โดยเริ>มจาก
การวางแผน การดาํเนินการตาม
แผน การตรวจสอบ ประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนาเพื> อให้การ
ดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื>อง 
1.3 มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบ        
และประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพเพื>อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดขึJ นอย่างต่อเนื>อง ตัJงแต่
ระดับวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา/
สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละ
บุคคล 

1. คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการ   
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
3 .  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจําปีด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. รายงานผลการดาํเนินการด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
แผน ยุ ทธศาสต ร์ /กล ยุ ทธ ์
แผนปฏบิัติการประจาํปี 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
2. มีการกาํหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื> องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย 
ต้องให้ความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกัน คุณภาพ
การศึกษาที>ชัดเจนโดยเกิดจากการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคีทัJงภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดระบบการประกัน
คุณภาพพร้อมทัJงกาํหนดมาตรฐาน 
ตั วบ่ งชีJ และเกณฑ์การประเมิ น
คุณภาพที>เหมาะสม 
2.3 มีกลไกเชื>อมโยงการปฏิบัติงาน
ตัJงแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา
หรือสาขาวิชาระดับคณะวิชาถึงระดับ
มหาวิทยาลัยเพื> อให้ ได้ คุณภาพ 
ตามที>วิทยาลัยหรือคณะวิชากาํหนด 
2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ
เพื>อกาํกับการดาํเนินงานให้สู่การ
ปฏบิัติที>เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้ นให้ เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื>อง 

1. มติที>ประชุมคณะกรรมการ
เกี> ยวกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. เอกสารโครงการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที>
ผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัย
เข้าร่วมหรือเป็นวิทยากร 
3. การจัดสรรงบประมาณเพื>อ
ทาํกจิกรรมด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

3. มีการกาํหนดตัวบ่งชีJ เพิ>ม เติม
ตามอตัลักษณข์องวิทยาลัย 

3.1 วิทยาลัยอาจกาํหนดมาตรฐาน
และกาํหนดตัวบ่งชีJที>ใช้เป็นกรอบใน
การดาํเนินงานของวิทยาลัยเพิ>มเติม
ตามอตัลักษณข์องตนเองแต่ทัJงนีJ
ต้องไม่ขดักบัมาตรฐานการ
อุดมศกึษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑอ์ื>น  ๆที>เกี>ยวข้อง 
3.2 ตั วบ่ งชีJ ที> เพิ> มเติ มขึJ นตาม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยควรชีJ วัด
คุณลักษณะที>พึงประสงค์ครบถ้วนทัJง
ปัจจัยนาํเข้า กระบวนการ ผลผลิต

1. มติที>ประชุมคณะกรรมการ      
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า รศึ กษ าที> อ นุ มั ติ ตั ว บ่ ง ชีJ
เ พิ> ม เติมตามอัต ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
2. เอกสารตัวบ่งชีJ เพิ>มเติมตาม    
อตัลักษณข์องวิทยาลัย 
3.  รายงานผลการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่ง ชีJ เ พิ> ม เติม
ตามอตัลักษณข์องวิทยาลัย 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
หรือผลลัพธ ์
3.3 เกณฑ ์หรือแนวปฏบิัติที>ดีที>ใช้
กาํกับแต่ละตัวบ่งชีJ  ต้องสามารถ
วัดระดับคุณภาพตามเป้าหมาย
ของตัวบ่งชีJ นัJนๆ และเป็นเกณฑ์ที>
นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื>อง 

4. มีการดําเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในที>ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตามการ
ดํ า เ นิ น ง า น  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพ 2) การจัดทาํรายงาน
ประจําปีที>เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที>มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที>สาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาํหนดในระบบ 
CHE QA online และ 3) การ
นาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํ
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที>สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ 
การติดตามการดําเนินงาน และ
การประเมินคุณภาพ 
4.2 มีการนาํวงจร PDCA เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานด้านระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.3 มีการจัดทาํรายงานประจาํปีที>
เป็นรายงานประเมินคุณภาพที>มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที>ส ํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาํหนดใน CHE QA Online 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
พร้อมทัJงเสนอมาตรการและแผน
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผล
การประเมินในแต่ละปี โดยส่ง
รายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที>
เ กี> ย ว ข้ อ ง แ ล ะ เ ปิ ด เ ผ ย ต่ อ
สาธารณชน 

1. คาํสั>งแต่งตัJงคณะกรรมการ   
ห รื อ ผู้ รั บผิ ด ชอ บ ด้ า นก า ร
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
2 .  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. รายงานการประเมินตนเอง    
ในระบบ CHE QA Online 
4.  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รอบ
ปีการศึกษาที>ผ่านมา 
5 .  แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
 

5 .  มี ก า รนํา ผลการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทาํงาน และส่งผล
ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร

5.1 วิทยาลัย หรือคณะวิชาควร
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีJ
ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และ

1. รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ โดย
ระบุผลการดําเนินงานตามตัว
บ่ ง ชีJ ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที> มี
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ดาํเนินงานตามตัวบ่งชีJ ของแผน
กลยุทธทุ์กตัวบ่งชีJ  

แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไป
วิ เคราะห์และดํา เนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการ/
หน่วยงานที>เกี>ยวข้องเพื>อพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที>
รั บผิ ด ชอบ โดยตร งห รื อ ร่ วม
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีJ ของ
แผนกลยุทธข์องวิทยาลัย     มีการ
พัฒนาขึJ นจากปีก่อนหน้าทุกตัว
บ่งชีJ  

พัฒนาการ 

6. มีระบบสารสนเทศที>ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครบทัJ ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

6.1 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มี
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที> ส า ม า ร ถ
นํ า เ ส นอ ข้ อ มู ลป ร ะ กอ บ ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาที>ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ครบทัJง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
และสามารถใช้ร่วมกันได้ทัJงระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
วิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที>
สามารถเชื> อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกที>เกี>ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. 
เป็นต้น 

1. ระบบสารสนเทศด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศเพื> อการ
บริหารของวิทยาลัย 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้ บริการตามพันธ
กจิของหน่วยงาน 

7.1 วิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย
เข้ามามี ส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิด
โอกาสให้ ผู้ มี ส่ วนไ ด้ ส่ วน เสี ย 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต แ ล ะ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัยหรือ
ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของ
วิทยาลัย ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการ

1. คําสั>งแต่งตัJ งคณะกรรมการ
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
ที>มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็น
กรรมการ 
2. ระบบและผลการประเมินต่างที>
ให้นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมิน 
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ประกันคุณภาพ อาท ิในรูปแบบของ
การร่วมเป็นกรรมการ การร่วม
กาํหนดตัวบ่งชีJ และเป้าหมาย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความ
ร่วมมือกับวิทยาลัยในการดําเนิน
กิจกรรมต่ างๆด้านการประกัน
คุณภาพ เป็นต้น 

8. มี เครือข่ายการแลกเปลี> ยน
เรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงาน หรือ
วิทยาลัยและมีกจิกรรมร่วมกนั 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพระหว่างวิทยาลัย ทัJงในส่วน
ของระดับวิทยาลัยหรือคณะวิชา และ
ในส่วนที>เกี>ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
และอื>นๆ 
8.2 มีการทํางานด้านการประกัน
คุณภาพร่วมกนัในเครือข่าย มีผลการ
ปฏิบัติงานที>ชัดเจนและมีพัฒนาการ
ด้ าน ต่ างๆ  ที> เ กิ ดขึJ นจากการ
แลกเปลี>ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการ
สร้างเครือข่าย เพื> อนําไปสู่การ
พัฒนาการทํางานร่วมกันอย่ าง
ต่อเนื>อง 

1. บันทึกความร่วมมือ หรือ
รายงานการประชุมที>มีข้อตกลง
ร่วมเป็นเครือข่ายการประกัน
คุณภาพระหว่างสถาบัน 
2. เอกสารแสดงการจัดโครงการ/
กิจกรรม/การประชุมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย ได้แก่ 
- หนังสอือนุมัติการจัดโครงการ/
กจิกรรม 
-รายงานผลการจัดโครงการ/
กจิกรรม 
- ภาพการจัดโครงการ/กจิกรรม 
3. รายงานสรุปผลการประเมินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย 
4. มติที>ประชุมคณะกรรมการด้าน
การประกันคุณภาพหรือผู้บริหาร  
ที>รับผิดชอบ เพื>อพิจารณารายงาน
สรุ ปผลการประเมิ นการจั ด
โครงการ/กจิกรรมร่วมกนัระหว่าง
เครือข่ายและให้ข้อเสนอแนะ   
เพื>อการปรับปรุง 

9. มีแนวปฏบิัติที>ดีหรืองาน วิจัย
ด้านการประกนัคุณภาพ การศึกษา
ที> ห น่ วยงานพัฒนาขึJ น  และ
เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น อื> น
สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนว
ปฏิบัติ ที> ดี ในแ ต่ละกิจกรรมที>
เกิดขึJ นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการ

1 .  เ อ ก ส า ร แ ส ด ง ก า ร จั ด
โครงการ/กจิกรรม/การประชุม
เพื>อคัดสรรแนวปฏบิัติที>ดีในแต่
ละกิจกรรมที> เกิดขึJ นในการ
ปฏิบัติ ง านด้ านการประกัน
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เกณฑม์าตรฐาน ตวัอย่างแนวทางปฏิบติั ตวัอย่างหลกัฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาที>เป็นวิธี
ปฏิบัติที>ดีให้กับสาธารณชน และ
ให้หน่วยงานอื>นไปใช้ประโยชน์ 
9.3 มีการวิจัยวิทยาลัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และนาํ
ผลไปพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
หนังสือ เ ชิญประชุม รายชื> อ
คณะกรรมการคัดเลือก (คาํสั>ง
แต่งตัJง) หนังสืออนุมัติการจัด
โครงการ/กิจกรรม รายงานผล
การจัด โครงการ/กิจกรรม 
รายงานการประชุมภาพการจัด
โครงการ/กจิกรรม 
2 .  แนวปฏิบัติ ที> ดี ในแ ต่ละ
กิ จ ก ร รม  ที> เ กิ ด ขึJ น ใ นก า ร
ปฏิบัติ ง านด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที> ผ่านการ
คัดเลือก 
3. ผลงานวิจัยสถาบันด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที>
เผยแพร่เพื> อให้หน่วยงานอื>น
นอกมหาวิทยาลัยได้นําผลไป
พัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. หนังสือขอศึกษาดูงานหรือ
ขอใช้เครื>องมือด้านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที> เ ป็ น
แบบอย่างที>ดี 
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ตวับ่งชี7 ที� 9.2 : ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั (สมศ 15) 
ชนิดของตวับ่งชี7  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553   
ระบุไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานัJนอย่างน้อยหนึ>งครัJงในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัJง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน” ทัJงนีJ  สถานศึกษา จะดาํเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที>ครอบคลุมตัวบ่งชีJ ที>สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้น
สงักัดกาํหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชีJ ที>เน้นด้านปัจจัยนาํเข้าและกระบวนการ ซึ>งผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนีJ  จะเป็นคะแนนที>สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของ
คุณภาพการดาํเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาได้ ดังนัJน ในการประเมินตัวบ่งชีJ นีJ  จะใช้
ค่าเฉลี>ยคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสงักดั โดยไม่ต้องทาํการประเมินใหม่ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสงักดั 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา :  
 คะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 
 กรณขีองการประเมินระดับคณะหากประเมินการประกนัคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที>
กาํหนดในระดับมหาวิทยาลัยให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบ่งชีJนัJนมาใช้
แทน 
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องคป์ระกอบที� 99 องคป์ระกอบตามนโยบาย 3 ดี  

หลกัการ 
 การจัดการศึกษามีความสาํคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ  โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาํคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทัJงในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื>อสร้างองค์ความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพื>อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดํารงชีวิตที>เกิดจากการฝึกหัด 
สามารถใช้ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ>ง คือการบ่ม
เพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสาํนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ เพื>อให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื>นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที>จะมุ่งเน้นภารกิจที>จะก่อให้เกิดผลดังกล่าว  ตาม
นโยบาย 3 ดี (3 D) ได้แก่ Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย, Decency ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย, Drug-Free ด้านการสร้างภมูิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด ทุกชนิด 
 Democracy คือ การมีความตระหนักเห็นความสาํคัญและศรัทธา และเชื>อมั>นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซืJ อสิทธิ� ขาย
เสยีง 

Decency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั>วดีมีความภาคภูมิใจ ใน
ความเป็นไทย รวมทัJงยึดถือ และปฏบิัติในการดาํรงชีวิตสบืไป  
 Drug-Free คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี>ยง 

ตวับ่งชี7  จํานวน 2 ตวับ่งชี7  คือ 
  ตัวบ่งชีJ  99.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี   
  ตัวบ่งชีJ  99.2 : ผลที>เกดิกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู้  เจตคติที>ดี ตลอดจนเกดิ
พฤติกรรม 
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ตวับ่งชี7 ที� 99.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  :  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื>อเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผน การจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ>งอาํนวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย และ
การติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี การกาํหนดนโยบาย จัดทาํ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และส่งเสริมสนับสนุนทัJง
ทรัพยากร สิ>งอาํนวยความสะดวก และบุคคล 
 2.จัดการเรียนรู้  จัดกจิกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 
 3.พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื>อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อย่างมีคุณภาพ 
 4.ให้ความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี  
 5.กาํกบั ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา หรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ด ี

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

มีการดาํเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดาํเนินการ 
5 ข้อ 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
2. คาํสั>งแต่งตัJงคระกรรมการ คณะทาํงาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที>แสดงให้เหน็ถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ>งอาํนวยความสะดวกการ 

สร้างและพัฒนาเครือข่าย การกาํกบัติดตามประเมินผลที>ชัดเจน 
4. รายงานผลการดาํเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาํผลไปพัฒนาปรับปรุง 
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ตวับ่งชี7 ที� 99.2 : ผลที>เกดิกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้  เจตคติที>ดี ตลอดจนเกดิพฤตกิรรม  
ชนิดของตวับ่งชี7  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 30 กรกฎาคม 2557) 
 
คําอธิบายตวับ่งชี7  : 
 หน่วยงานได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทัJงในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามนโยบาย 3 ดี เพื>อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี>ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสทิธิ และหน้าที>ของตน 
เคารพในสทิธิของผู้อื>น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญ�ูกตเวท ีซื>อสัตย์สจุริต รู้ และตระหนักใน
โทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ>งเสพติด และอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา เพื>อให้ผู้เรียนสามารถดาํรงตนอยู่ร่วมกบัผู้อื>นได้อย่างมีความสขุ 
 กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประกอบด้วยด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
(Democracy) ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด (Drug-Free) และการนับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายดังกล่าวได้ 
จะต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในด้านนัJนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ทัJงสถาบัน 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มีกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา  

3 ดี จาํนวน 1 ด้าน 

มีกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จาํนวน 2 ด้าน 

มีกจิกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษาดี 
จาํนวน 3 ด้าน 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณา : 
 1. แผนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และด้านการสร้าง
ภมูิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 
 3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
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บทที� 5 
แนวทางการจดัทํารายงานประจําปีที�เป็นรายงานการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
รูปแบบรายงาน 

รายงานประจาํปีที>เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
 1) คาํนาํ สารบัญ สารบัญเรื>อง สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
 2) ข้อมูลเบืJ องต้นของวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหาร
จัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที>
ผ่านมาและเป้าหมายสาํคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
 3) ผลการดาํเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทยีบกบัเกณฑแ์ละเทยีบกบัเป้าหมายในรอบ
ปีปัจจุบันตามตัวบ่งชีJ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที> 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาํเนินการ 
 องค์ประกอบที> 2 การผลิตบัณฑติ 
 องค์ประกอบที> 3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบที> 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบที> 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 องค์ประกอบที> 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที> 7 การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที> 8 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที> 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 องค์ประกอบที> 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี” 

 4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม                   
ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที>ควร
ปรับปรุง แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
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การเขียนรายงาน 
ขอ้มูลเบื7 องตน้ของวิทยาลยั ประกอบด้วย รายละเอียดที>เป็นสาระสาํคัญของวิทยาลัย โดยมี

สาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือพัฒนาศิลปะ  และ
วัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของวิทยาลัย สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที>ผ่านมา ตลอดจนเป้าหมายที>
สาํคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยายสาํหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที>
ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื>อให้เหน็ภาพที>ชัดเจน 

ผลการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนที>เขียนถึงการดาํเนินงานจริง เพื>อเป็น
ข้อมูลสาํหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที>กาํหนดไว้ โดยมี
รูปแบบการนําเสนอตามตัวบ่งชีJ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและที>เพิ>มเติมของสถาบัน ทัJงนีJ ควรเขียนให้สัJน กะทดัรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สงัเคราะห์ และการประเมินประสทิธิผลตามเกณฑ ์
ที>ชีJ ให้เหน็ถึงการประกนัคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ>งที>ต้องรายงานต่อไปนีJ  

1. กจิกรรมที>สถาบันดาํเนินการในแต่ละตัวบ่งชีJ  
2. การประเมินผลตามเกณฑ ์
3. การประเมินผลเทยีบกบัเป้าหมายในตัวบ่งชีJนัJนๆ 
4. จุดแขง็ จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวม ของแต่ละ

องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแขง็ การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ> งขึJ น การเขียนรายงานในบทนีJ  จะเป็นการสังเคราะห์สถานศึกษาตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดาํเนินงานระยะ
สัJน ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนีJประกอบด้วย 

1. รายงานผลในตารางที> 1, 2, 3, 4 และ 5 ซึ>งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชีJ ของ 
สกอ.  ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการสถาบันอุดมศึกษา 
และแต่ละมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

2. สรุปผลการประเมินรวมทัJงจุดแขง็ จุดที>ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยกตามแต่
ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

3. เป้าหมายการดาํเนินงานระยะสัJน ระยะยาวในอนาคต 
4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดรับกบัเป้าหมาย 
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แบบฟอรม์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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รายงานประจําปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 
............................................ 

( ชื�อหน่วยงาน ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจําปีการศึกษา 2556   
( 1 มิถุนายน 2556 ถงึ 31 กรกฎาคม 2557 ) 

รายงาน ณ  วนัที� ...........เดือน ………….. พ.ศ. 2557 
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คํานาํ 
 
รายงานการประเมินตนเองฉบับนีJมีวัตถุประสงค์เพื>อ……………………………………………….……………. 

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

ลงชื>อ................................................. 
 (……….............……………………...)  

  ( วัน เดือน ปี ) 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
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ส่วนที� 1 
บริบทหน่วยงาน 

 
1.1 ชื�อหน่วยงาน ที�ตั7ง และประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….................................……………….……………………… 
1.2 ปรชัญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าหมายและวตัถุประสงค ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….................................…………………… 
1.3 โครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……….................................……………… 
1.4 รายชื�อผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบนั 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….................................….……………………… 
1.5 หลกัสูตรและสาขาวิชาที�เปิดสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….............…………....................………… 
1.6 จํานวนนกัศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................................……………… 
1.7 จํานวนอาจารยแ์ละบุคลากร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….….................................…………………… 
1.8 ขอ้มูลพื7 นฐานโดยย่อเกี�ยวกบังบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………….................................………… 
1.9 เอกลกัษณห์รือวฒันธรรมของหน่วยงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.10 ผลการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที�ผ่านมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที� 2 
ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
 
ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ 2556 
หมายเหตุ : แยกตามยุทธศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ส่วนที� 3 
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
ตวัอย่างแบบฟอรม์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง องคป์ระกอบที� …………………… 
ตัวบ่งชีJที> ……. : ………………… 

ชนิดของตัวบ่งชีJ  : …………….. 
การคิดรอบปี : ……………………. 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     

ผลการดําเนินการ 
ขอ้ เกณฑก์ารประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปองคป์ระกอบที�..... 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที�ควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะในการ

ปรบัปรุง 
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ส่วนที� 4 
สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 
ตารางที� ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งชี7 ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

ตวับ่งชี7 คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลเุป้าหมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ (เหตุผล
การประเมินที�ต่างที�

ระบุใน SAR) 
ตวัตั7ง / ตวัหาร       
(% สดัส่วน) 

ผลลพัธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
ตวับ่งชีJ  1.1        

ตวับ่งชีJ  1.2 
สมศ.16.1 

    
   

ตวับ่งชีJ  1.3 
สมศ.16.2 

    
   

ตวับ่งชีJ  1.4 
สมศ.17 

    
   

ตวับ่งชีJ  1.5.1        

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  2.1        

ตวับ่งชีJ  2.2        

ตวับ่งชีJ  2.3        

ตวับ่งชีJ  2.4        

ตวับ่งชีJ  2.5        

ตวับ่งชีJ  2.6        

ตวับ่งชีJ  2.7        

ตวับ่งชีJ  2.8        

ตวับ่งชีJ  2.9 
สมศ.1 

    
   

ตวับ่งชีJ  2.10 
สมศ.2 

    
   

ตวับ่งชีJ  2.11 
สมศ.3 

    
   

ตวับ่งชีJ  2.12 
สมศ.4 

    
   

ตวับ่งชีJ2.13. 
สมศ.14 
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ตวับ่งชี7 คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลเุป้าหมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ (เหตุผล
การประเมินที�ต่างที�

ระบุใน SAR) 
ตวัตั7ง / ตวัหาร       
(% สดัส่วน) 

ผลลพัธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  3.1        

ตวับ่งชีJ  3.2        

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  4.1        

ตวับ่งชีJ  4.2        

ตวับ่งชีJ  4.3        

ตวับ่งชีJ  4.4 
สมศ.5 

    
   

ตวับ่งชีJ  4.5 
สมศ.6 

    
   

ตวับ่งชีJ  4.6 
สมศ.7 

    
   

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  5.1        

ตวับ่งชีJ  5.2        

ตวับ่งชีJ  5.3 
สมศ.8 

    
   

ตวับ่งชีJ  5.4 
สมศ.9 

    
   

ตวับ่งชีJ  5.5 
สมศ.18.1 

    
   

ตวับ่งชีJ  5.6 
สมศ.18.2 

    
   

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  6.1        

ตวับ่งชีJ  6.2 
สมศ.10 

    
   

ตวับ่งชีJ  6.3 
สมศ.11 

    
   

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  7.1        

ตวับ่งชีJ  7.2        
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ตวับ่งชี7 คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลเุป้าหมาย 
√  =  บรรล ุ

X   = ไม่บรรล ุ

 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ (เหตุผล
การประเมินที�ต่างที�

ระบุใน SAR) 
ตวัตั7ง / ตวัหาร       
(% สดัส่วน) 

ผลลพัธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 
ตวับ่งชีJ  7.3        

ตวับ่งชีJ  7.4        

ตวับ่งชีJ  7.5 
สมศ.12 

    
   

ตวับ่งชีJ  7.6 
สมศ.13 

    
   

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  8.1        

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  9.1        

ตวับ่งชีJ  9.2 
สมศ.15 

    
   

รวมคะแนน        

ตวับ่งชีJ  99.1        

ตวับ่งชีJ  99.2        

รวมคะแนน        

คะแนนเฉลี>ยรวม
ทุกตวับ่งชีJ  

    
   

หมายเหตุ :  ให้ระบุเป็นตัวเลขที>สอดคล้องกับเกณฑ์ที>ใช้ประเมินสาํหรับตัวบ่งชีJ นัJนๆ เช่น ระบุเป็นค่า
ร้อยละ  หรือระบุเป็นสดัส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจาํนวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางที� ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

องคป์ระกอบ  
จํานวนตวับ่งชี7   

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ ( I ) 
ปัจจยันาํเขา้ 

( P ) 
กระบวนการ 

( O ) 
ผลผลิต 

รวม 

1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงคแ์ละแผน
ดาํเนนิการ     

 
 

2.การผลิตบณัฑติ       
3.กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา        
4.การวิจัย       
5.การบริการทางวิชาการ 
แก่สงัคม      

 
 

6.การทาํนุบาํรงุ
ศิลปวัฒนธรรม      

 
 

7.การบริหารและการจัดการ       
8.การเงนิและงบประมาณ       
9. ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ      

 
 

99 นโยบายสถานศึกษา 3 ด ี       
คะแนนเฉลี�ยรวมทุก
องคป์ระกอบ     

 
 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที� ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐาน 

ตวับ่งชี7 ดา้น
ปัจจยั 
นาํเขา้  
( I ) 

ตวับ่งชี7 ดา้น
กระบวนการ 

 ( P ) 

ตวับ่งชี7 ดา้น
ผลลพัธ ์
 ( O ) 

รวม ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพ
บณัฑิต  

     

2. มาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการอุดมศึกษา  

  

 

 
 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ
บ า ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
อดุมศึกษา    

 

 
 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอดุมศึกษา    

 
 

 

3. มาตรฐานดา้นการสรา้งและ
พฒันาสงัคมฐานความรูฯ้       

รวม      
คะแนนเฉลี�ยรวมทุกมาตรฐาน      

 
หมายเหตุ : ผลการประเมิน   

0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที� ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

มุมมองดา้นการบริหาร
จดัการ 

ตวับ่งชี7 ดา้น
ปัจจยั นาํเขา้ 

( I ) 

ตวับ่งชี7 ดา้น
กระบวนการ 

( P ) 

ตวับ่งชี7 ดา้น
ผลลพัธ ์
( O ) 

รวม ผลการประเมิน 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี      

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน  

     

3. ด้านการเงิน      

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

     

รวม      

คะแนนเฉลี>ยรวมทุกด้าน      

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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ตารางที� ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี�ย สกอ. 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

I P O รวม 
1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

(1) ด้านกายภาพ             

(2) ด้านวิชาการ             

(3) ด้านการเงนิ             
(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

            

เฉลี>ยรวมทุกตวับ่งชีJ
ของมาตรฐานที> 1 

            

 2. มาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกจิของสถาบนัอดุมศึกษา   

(1) ด้านการผลิต
บณัฑติ 

            

(2) ด้านการวิจัย             

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 

            

(4) ด้านการทาํนุบาํรงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            

เฉลี>ยรวมทุกตวับ่งชีJ
ของมาตรฐานที> 2           

  

เฉลี>ยรวมทุกตวับ่งชีJ              

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพฒันาตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที�ควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะในการ

ปรบัปรุง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
99     
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ส่วนที�  5  ภาคผนวก 

 
 

ขอ้มูลพื7 นฐาน (Common Data set)  คณะ/วิทยาลยั................ปีการศึกษา 2556 

ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

องคป์ระกอบที� 1 

1 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาศึกษาระดบัปริญญาตรีที>ได้รับการ
ประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์         

2 ค่าเฉลี>ยของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาตรีที>มี
คุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเตม็ 5)         

3 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาศึกษาระดบัปริญญาโทที>ได้รับการ
ประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์

        
4 ค่าเฉลี>ยของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาโทที>มี

คุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเตม็ 5)         
5 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที>ได้รับการ

ประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์         
6 ค่าเฉลี>ยของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปริญญาเอกที>มี

คุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเตม็ 5)         
7 ค่าเฉลี>ยของคะแนนประเมนิบณัฑติที>มคุีณลักษณะตามอตั

ลักษณ ์(คะแนนเตม็ 5)         
8 จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>มกีารตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ>ง         
9 จาํนวนนักศึกษาที>สาํเรจ็การศึกษาภายในเวลาที>กาํหนดใน

หลักสตูร         
10 จาํนวนนักศึกษารับเข้าทัJงหมด (รหัสเดยีวกนั)         
11 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที>สอบผ่านใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพภายใน 1 ปี         
12 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทัJงหมดในปีการศึกษาเดยีวกนั         

องคป์ระกอบที� 2         
13 จํานวนหลกัสูตรที�เปิดสอนทั7งหมด         
14 - -ระดบัอนุปริญญา         
15 - -ระดบัปริญญาตรี         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

16 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
17 - -ระดบัปริญญาโทที>มเีฉพาะแผน ก         
18 - -ระดบัปริญญาโทที>มเีฉพาะแผน ข         
19 - -ระดบัปริญญาโท ที>มทีัJงแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสาร

หลักสตูรฉบบัเดยีวกนั 
        

20 ระดบัปริญญาโท แผน ก ที>มนีักศึกษาลงทะเบยีนเรียนใน
แผน ก         

21 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
22 - -ระดบัปริญญาเอก         
23 จํานวนหลกัสูตรวิชาชีพที�เปิดสอนทั7งหมด         
24 - -ระดบัอนุปริญญา         
25 - -ระดบัปริญญาตรี         
26 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
27 - -ระดบัปริญญาโท         
28 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
29 - -ระดบัปริญญาเอก         
30 จํานวนหลกัสูตรวิชาชีพที�เปิดสอนและไดร้บัการรบัรอง

หลกัสูตรจากองคก์รวิชาชีพทั7งหมด 
        

31 - -ระดบัอนุปริญญา         
32 - -ระดบัปริญญาตรี         
33 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
34 - -ระดบัปริญญาโท         
35 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
36 - -ระดบัปริญญาเอก         
37 จาํนวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที>ตัJงทัJงหมด         
38 จํานวนหลกัสูตรที�เปิดสอนโดยศูนยก์ารจดัการศึกษานอก

สถานที�ตั7งทั7งหมด 
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

39 - -ระดบัอนุปริญญา         
40 - -ระดบัปริญญาตรี         
41 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
42 - -ระดบัปริญญาโท         
43 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู 

        
44 - -ระดบัปริญญาเอก         
45 จํานวนหลกัสูตรที�เปิดสอนโดยศูนยก์ารจดัการศึกษานอก

สถานที�ตั7งและผา่นการรบัทราบจากสกอ. 
        

46 - -ระดบัอนุปริญญา         
47 - -ระดบัปริญญาตรี         
48 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
49 - -ระดบัปริญญาโท 

        
50 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
51 - -ระดบัปริญญาเอก         
52 จํานวนหลกัสูตรทั7งหมดที�ไดร้บัอนุมติัตามกรอบ TQF         
53 - -ระดบัอนุปริญญา         
54 - -ระดบัปริญญาตรี         
55 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
56 - -ระดบัปริญญาโท         
57 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
58 - -ระดบัปริญญาเอก         
59 จํานวนหลกัสูตรทั7งหมดที�ไดร้บัอนุมติัตามกรอบ TQF และ

มีการประเมินผลตามตวับ่งชี7 ผลการดําเนินงานฯ ครบถว้น 
        

60 - -ระดบัอนุปริญญา         
61 - -ระดบัปริญญาตรี         
62 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
63 - -ระดบัปริญญาโท         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

64 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
65 - -ระดบัปริญญาเอก         
66 จํานวนหลกัสูตรทั7งหมดที�ไดร้บัอนุมติัตามกรอบ TQF ที�มี

ผลการประเมินตามตวับ่งชี7 ผลการดาํเนินงานฯ ผ่าน
เกณฑป์ระเมินอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชี7 ที�กาํหนด) 

        
67 - -ระดบัอนุปริญญา         
68 - -ระดบัปริญญาตรี         
69 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
70 - -ระดบัปริญญาโท         
71 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
72 - -ระดบัปริญญาเอก         
73 จํานวนหลกัสูตรทั7งหมดที�ยงัไมไ่ดร้บัอนุมติัตามกรอบ TQF 

แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา 

พ.ศ.2548 ครบถว้น 
        

74 - -ระดบัอนุปริญญา 
        

75 - -ระดบัปริญญาตรี         
76 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
77 - -ระดบัปริญญาโท         
78 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
79 - -ระดบัปริญญาเอก         
80 จํานวนหลกัสูตรสาขาวิชาชีพที�มีความร่วมมอืในการ

พฒันาและบริหารหลกัสูตรกบัภาครฐัหรือภาคเอกชนที�
เกี�ยวขอ้งกบัวิชาชีพของหลกัสูตร 

        
81 - -ระดบัอนุปริญญา         
82 - -ระดบัปริญญาตรี         
83 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
84 - -ระดบัปริญญาโท         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

85 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
86 - -ระดบัปริญญาเอก          
87 จํานวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั7งหมดทุกระดบัการศึกษา         
88 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบัอนุปริญญา         
89 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบัปริญญาตรี 

        
90 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบั ป.บณัฑติ         
91 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบัปริญญาโท         
92 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด – ระดบัปริญญาโท 

(แผน ก)         
93 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบัปริญญาโท

(แผน ข)         
94 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
95 - -จาํนวนนักศึกษาปัจจุบนัทัJงหมด - ระดบัปริญญาเอก          
96 จํานวนอาจารยป์ระจําทั7งหมด รวมทั7งที�ปฏิบติังานจริงและ

ลาศึกษาต่อ         
97 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํที>ปฏบิตังิานจริง         
98 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํที>ลาศึกษาต่อ          
99 จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดที>ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์         
100 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ที>ไม่มตีาํแหน่งทางวชิาการ) ที>มี

วุฒิปริญญาตรี         
101 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ที>ไม่มตีาํแหน่งทางวชิาการ) ที>มี

วุฒิปริญญาโท         
102 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ที>ไม่มตีาํแหน่งทางวชิาการ) ที>มี

วุฒิปริญญาเอก 
        

103 จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดที>ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์         

104 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาตรี         

105 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาโท         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

106 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาเอก         

107 จํานวนอาจารยป์ระจําทั7งหมดที�ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์         

108 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาตรี         

109 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาโท         

110 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาเอก         

111 จํานวนอาจารยป์ระจําทั7งหมดที�ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์         

112 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาตรี         

113 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาโท         

114 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ที>มวีุฒิ
ปริญญาเอก         

115 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลกัสูตร         

116 - -ระดบัอนุปริญญา         
117 - -ระดบัปริญญาตรี 

        
118 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
119 - -ระดบัปริญญาโท         
120 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
121 - -ระดบัปริญญาเอก         
122 จาํนวนเครื>องคอมพิวเตอร์ที>จัดบริการให้นักศึกษา         
123 จาํนวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที>มี

การลงทะเบยีนการใช้ Wi-Fi กบัสถาบนั 
        

124 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื>นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมกีาร
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา 

125 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที>
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏบิตักิาร อปุกรณก์ารศึกษา 

และจุดเชื>อมต่ออนิเตอร์เนต็ในระบบไร้สาย         
126 ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสิ>งอาํนวยความ

สะดวกที>จาํเป็นอื>นๆ อาท ิงานทะเบยีนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกฬีา         

127 ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกาํจัดของเสยี การจัดการขยะ 

รวมทัJงมรีะบบและอปุกรณป้์องกนัอคัคภีัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที>เกี>ยวข้อง         

128 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนในเรื�องคุณภาพ
การสอน และสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู ้(เทียบจากค่า 5 

ระดบั) เฉลี�ยทุกหลกัสูตร         
129 - -ระดบัอนุปริญญา         
130 - -ระดบัปริญญาตรี         
131 - -ระดบั ป.บณัฑติ         
132 - -ระดบัปริญญาโท         
133 - -ระดบั ป.บณัฑติขัJนสงู         
134 - -ระดบัปริญญาเอก          
135 ระดบัปริญญาเอก ที>มนีักศึกษาลงทะเบยีนเรียน         
136 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการของปีที>

ผ่านมา 

137 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที>มคุีณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา
ที>ผ่านมา (กรณทีี>เลือกใช้เกณฑป์ระเมนิเป็นค่าการเพิ>มขึJน
ของร้อยละฯ)         

138 จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดที>ปฏบิตังิานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทยีบเท่า         
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139 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดที>ปฏบิตังิานจริงและ 
ลาศึกษาต่อวฒิุปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า          

140 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดที>ปฏบิตังิานจริงและ 
ลาศึกษาต่อวฒิุปริญญาโทหรือเทยีบเท่า           

141 - -จาํนวนอาจารย์ประจาํทัJงหมดที>ปฏบิตังิานจริงและ 
ลาศึกษาต่อวฒิุปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า           

142 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีทัJงหมด         
143 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที>ตอบแบบสาํรวจ

เรื>องการมงีานทาํ         
144 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที>ได้งานทาํหลงั

สาํเรจ็การศึกษา         
145 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที>ประกอบอาชีพ

อสิระ         
146 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที>มงีานทาํก่อนเข้า

ศึกษา         
147 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที>ศึกษาต่อระดบั

บณัฑติศึกษา         
148 เงนิเดอืนหรือรายได้ต่อเดอืน ของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปริญญาตรีที>ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉลี>ย)         
149 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัJงหมด         
150 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทัJงหมด         
151 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาศึกษาระดบัปริญญาตรีที>ได้รับการ

ประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ         

152 ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที>จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี>ย  
(คะแนนเตม็ 5)         

153 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที>มต่ีอผู้สาํเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี>ย (คะแนน
เตม็ 5)         

154 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาศึกษาระดบัปริญญาโทที>ได้รับการ
ประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ         
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155 ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที>จบการศึกษา
ระดบัปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี>ย  
(คะแนนเตม็ 5)         

156 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที>มต่ีอผู้สาํเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี>ย (คะแนน
เตม็ 5)         

157 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที>ได้รับการ
ประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ         

158 ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที>จบการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี>ย  
(คะแนนเตม็ 5)         

159 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที>มต่ีอผู้สาํเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี>ย (คะแนน
เตม็ 5)         

160 จาํนวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้า
อสิระ (สารนิพนธ)์ ที>ตพิีมพ์ (ปริญญาโท) 

      

161 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื>องจาก
การประชุมวิชาการระดบัชาต ิ(Proceeding) ที>ได้รับการยอมรับ
ในสาขา          

162 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื>องจาก
การประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหรือจาํนวนการตพิีมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี>ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือมี
การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตทิี>ได้รับการยอมรับใน
สาขา         

163 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบัชาตทิี>มชีื>อปรากฏในประกาศของ สมศ.         

164 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี>มชีื>อปรากฏในประกาศของ สมศ.         

165 - -จาํนวนบทความวจิัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี>ได้รับการยอมรับในสาขาหรือในระดบั
สากล เช่น ISI หรือ Scopus         
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166 - -จาํนวนบทความวจิัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดวัารสาร SJR (SCImago Journal 

Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 4 (Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ 
หรือมกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี>ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

        
167 - -จาํนวนบทความวจิัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ในค
วอไทล์ที> 3 (Q3) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ หรือ
มกีารตพิีมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี>ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

    
168 - -จาํนวนบทความวจิัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 2 (Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ 
หรือมกีารตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี>ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

        
169 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 1 (Q1) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ หรือ
มกีารตพิีมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี>ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

        
170 จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>เผยแพร่  

(ปริญญาโท)         
171 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ

เผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจังหวดั         
172 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ

เผยแพร่ในระดบัชาต ิ         
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173 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

        
174 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ

เผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน         
175 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ

เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ 
        

176 จาํนวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธท์ี>ตพิีมพ์ 

(ปริญญาเอก)         
177 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื>องจาก

การประชุมวิชาการระดบัชาต ิ         
178 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในรายงานสบืเนื>องจาก

การประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหรือจาํนวนการตพิีมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาตทิี>ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

        
179 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดบัชาตทิี>มชีื>อปรากฎในประกาศของ สมศ.         
180 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาตทิี>มชีื>อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.         
181 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบั

นานาชาตทิี>มชีื>อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
        

182 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 4 (Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ 

        
183 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 3 (Q3) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ 

        
184 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 2 (Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ 
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185 - -จาํนวนบทความวิจัยฯ ที>ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที>มชีื>อ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัJนถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที> 1 (Q1) ในปีล่าสดุ ใน subject category ที>ตพิีมพ์ หรือ
มกีารตพิีมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี>ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

186 จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปะนิพนธท์ี>เผยแพร่ 
(ปริญญาเอก)         

187 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ
เผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือจังหวดั 

        
188 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ

เผยแพร่ในระดบัชาต ิ
        

189 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ         

190 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน 

        
191 - -จาํนวนผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธท์ี>ได้รับการ

เผยแพร่ในระดบันานาชาต ิ
        

192 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที>มต่ีอผู้สาํเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี>ย 
(คะแนนเตม็ 5) 

        
193 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีทัJงหมด (ปี

การศึกษาที>จัดเกบ็ข้อมูล) 
        

194 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัJงหมด (ปี
การศึกษาที>จัดเกบ็ข้อมูล) 

        
195 จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทัJงหมด (ปี

การศึกษาที>จัดเกบ็ข้อมูล) 
        

196 (สบช.)จาํนวนนักศึกษาที>สาํเรจ็การศึกษาภายในเวลาที>
กาํหนดในหลักสตูร 

        
197 (สบช.)จาํนวนนักศึกษารับเข้าทัJงหมด (รหัสเดยีวกนั)         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

198 (สบช.)จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาที>สอบผ่านใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีภายใน 1 ปี 

        
199 (สบช.)จาํนวนผู้สาํเรจ็การศึกษาทัJงหมดในปีการศึกษา

เดยีวกนั         

องคป์ระกอบที> 4         
200 จาํนวนนักวิจัยประจาํทัJงหมด รวมทัJงที>ปฏบิตังิานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
        

201 - -จาํนวนนักวิจัยประจาํที>ปฏบิตังิานจริง         
202 จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจยัประจาํที>ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์
        

203 จาํนวนอาจารย์ประจาํและนักวิจยัประจาํที>ได้รับความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

        
204 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์าก

ภายในสถาบนั         
205 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
206 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
207 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
208 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคจ์าก

ภายนอกสถาบนั 
        

209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
212 จํานวนอาจารยป์ระจําทั7งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ)         
213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
216 จํานวนนกัวิจยัประจําทั7งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ)         
217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
220 จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรคที์�มีการยื�นการจด

ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 
        

221 - -จาํนวนนักวิจัยประจาํที>ลาศึกษาต่อ         
222 จาํนวนอาจารย์ประจาํที>ลาศึกษาต่อ         
223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
224 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ          
225 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์          
226 จํานวนนกัวิจยัประจําที�ลาศึกษาต่อ         
227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
228 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ           
229 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
230 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการ

ประชมุวิชาการระดบัชาติ         
231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
232 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
233 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
234 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการ

ประชมุวิชาการระดบันานาชาติ หรือจํานวนการตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการที�ปรากฎในฐานขอ้มูล TCI         

235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
236 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
237 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
238 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการ

ระดบัชาติที�มีชื�อปรากฎในประกาศของ สมศ.         
239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
240 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
241 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
242 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติที�มีชื�อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
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243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
244 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
245 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
246 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติที�มีชื�อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI         
247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
248 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
249 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
250 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที�มีชื�อ

ปรากฎในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั7นถูกจดัอยู่
ในควอไทลที์� 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพมิพ ์

        
251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
252 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
253 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
254 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที�มีชื�อ

ปรากฎในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั7นถูกจดัอยู่
ในควอไทลที์� 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพมิพ ์         

255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
256 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
257 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
258 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที�มีชื�อ

ปรากฎในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั7นถูกจดัอยู่
ในควอไทลที์� 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพมิพ ์

หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�
ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI และฐานขอ้มูล Scopus 

259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
260 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
261 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

262 จํานวนบทความวิจยัฯ ที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที�มีชื�อ
ปรากฎในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั7นถูกจดัอยู่
ในควอไทลที์� 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที�ตีพมิพ ์

หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�
ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI และฐานขอ้มูล Scopus 

        
263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
264 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
265 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
266 จํานวนผลงานสรา้งสรรคที์�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบั

สถาบนัหรือจงัหวดั 
        

267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
268 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
269 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
270 จํานวนผลงานสรา้งสรรคที์�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาติ         
271 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
272 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
273 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
274 จํานวนผลงานสรา้งสรรคที์�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบั

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
        

275 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
276 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
277 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
278 จํานวนผลงานสรา้งสรรคที์�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบั

ภูมิภาคอาเซียน 
        

279 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
280 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
281 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
282 จํานวนผลงานสรา้งสรรคที์�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบั

นานาชาติ         
283 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
284 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

285 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์         
286 จาํนวนรวมของผลงานวจิัยที>นาํไปใช้ประโยชน ์         
287 จาํนวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี>นาํไปใช้ประโยชน ์         
288 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที�ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ         
289 - -บทความวิชาการที>ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ         
290 - -บทความวิชาการที>ได้รับการตพิีมพ์ในวารสารระดบั

นานาชาต ิ         
291 - -ตาํราหรือหนังสอืที>มกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ         
292 - -ตาํราหรือหนังสอืที>ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตาํราหรือหนังสอืที>มคุีณภาพสงูมผู้ีทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑข์อตาํแหน่งทางวิชาการ         

องคป์ระกอบที� 5         
293 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการทัJงหมด         
294 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการ ที>บูรณาการ

เฉพาะกบัการเรียนการสอน         
295 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการ ที>บูรณาการ

เฉพาะกบัการวิจัย         
296 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการ ที>บูรณาการกบั

ทัJงการเรียนการสอนและการวิจัย         

องคป์ระกอบที� 6         
297 จาํนวนโครงการหรือกจิกรรมที>ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม         

องคป์ระกอบที� 7         
298 คะแนนผลการประเมนิผลการดาํเนนิงานของสภาสถาบนั  

(คะแนนเตม็ 5)         
299 คะแนนการประเมนิผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที>สภา

สถาบนัแต่งตัJง (คะแนนเตม็ 5)         

องคป์ระกอบที� 98         
300 จํานวนนกัศึกษาที�เขา้สอบภาษาต่างประเทศทั7งหมด         
301 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาเกาหล ี         
302 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาเขมร         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

303 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาจีนกลาง         
304 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาญี>ปุ่น         
305 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาทมฬิ         
306 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาพม่า         
307 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน         
308 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษามลายู         
309 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษามาเลย์         
310 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาลาว         
311 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาเวียดนาม         
312 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาองักฤษ         
313 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาอนิโดนเีซีย         
314 - -จาํนวนนักศึกษาที>เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที>ใช้ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนอื>นๆ         
315 จํานวนนกัศึกษาที�สอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศที�กาํหนดทั7งหมด (ได้
คะแนนในระดบัไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

        
316 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที>กาํหนด (ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

        
317 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาเขมรที>กาํหนด(ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

318 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาจนีกลางที>กาํหนด (ได้คะแนนใน
ระดบัไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

319 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาญี>ปุ่นที>กาํหนด (ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

320 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาทมฬิที>กาํหนด (ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         
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ชื�อขอ้มูลพื7 นฐาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

321 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาพม่าที>กาํหนด  (ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

        
322 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาฟิลปิิโนที>กาํหนด  (ได้คะแนนใน
ระดบัไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

323 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที>กาํหนด (ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

324 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามลายูที>กาํหนด (ได้คะแนนในระดบั
ไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

325 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาลาวที>กาํหนด (ได้คะแนนในระดบัไม่
ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

326 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที>กาํหนด  (ได้คะแนนใน
ระดบัไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

327 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาองักฤษที>กาํหนด (ได้คะแนนใน
ระดบัไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

        
328 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้

ความสามารถด้านภาษาอนิโดนีเซียที>กาํหนด (ได้คะแนนใน
ระดบัไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็)         

329 - -จาํนวนนักศึกษาที>สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที>ใช้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนอื>นๆ  (ได้คะแนนในระดบัไม่ตํ>ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็)         

องคป์ระกอบที� 99         
330 จาํนวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

ส่งเสริมประชาธปิไตย         
331 จาํนวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ

ส่งเสริมให้มคุีณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย         
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คณะ/

วิทยาลยั
(รวม) 

332 จาํนวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภมูคุ้ิมกนัภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด         

 
ผู้รายงาน................................... 
ตาํแหน่ง................................... 
ว/ด/ป....................................... 
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แบบฟอรม์รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สาํหรบัคณะกรรมการประเมิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University  273 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ประจําปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 

(1 มิถุนายน 2556 ถงึ 31 กรกฎาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
รายงาน ณ  วนัที�  ............  เดือน.......... พ.ศ. 2557 



คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556  

วิทยาลัยพยาบาลและสขุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

 

IQA : College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 274 

 

สารบญั 
 หนา้ 

รายงานผลการประเมิน 
1.บทสรุปผู้บริหาร 
2.รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

3.บทนาํ    
 3.1 สรุปข้อมูลพืJนฐานของหน่วยงาน 
4.วิธปีระเมิน 
 4.1 การวางแผนประเมิน(ก่อน ระหว่าง และหลังการประเมิน) 
 4.2 วิธกีารตรวจสอบและความน่าเชื>อถือของข้อมูล 
5.ผลการประเมิน 
 5.1 รายงานตารางที> ป 1 
 5.2 รายงานตารางที> ป 2 
 5.3 รายงานตารางที> ป 3 
 5.4 รายงานตารางที> ป 4 
 5.5 รายงานตารางที> ป 5 
 5.6 จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดที>ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตาม
รายองค์ประกอบคุณภาพ 
 5.7 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
 

6.วิธปีฏบิัติที>ดี/นวัตกรรม 
7.ภาคผนวก 

- คาํสั>งแต่งตัJงเป็นกรรมการตรวจประเมิน 
- แผนการตรวจประเมิน 
- รายชื>อผู้ถูกสมัภาษณ์ 
- ภาพถ่ายกจิกรรมตรวจประเมิน 
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2.รายนามคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 1. ...................................................................  ประธานกรรมการ 
            (.............................................................) 
 
 2. ..................................................................... กรรมการ 
              (..............................................................) 
 
 3. ........................................................................ กรรมการ 
                 (........................................................) 
 

4. ....................................................................... กรรมการ 
                  (.......................................................) 
 
 5. ....................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                  (..................................................) 
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3.บทนาํ   
 3.1 สรุปข้อมูลพืJนฐานของหน่วยงาน 
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................... 
..................................................................................................................................
............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................. 
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4.วิธีประเมิน 
 4.1 การวางแผนประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการประเมิน) 
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 4.2 วิธกีารตรวจสอบและความน่าเชื>อถือของข้อมูล 
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5.1 ตารางที> ป.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชีJตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

ตวับ่งชี7 คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

√  =  บรรล ุ
X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมิน (กรรมการ) หมายเหตุ (เหตุผล
การประเมินที�ต่างที�

ระบุใน SAR) 
ตวัตั7ง / ตวัหาร       
(% สดัส่วน) 

ผลลพัธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 

ตัวบ่งชีJ  1.1        
ตัวบ่งชีJ  1.2 
สมศ.16.1 

    
   

ตัวบ่งชีJ  1.3 
สมศ.16.2 

    
   

ตัวบ่งชีJ  1.4 
สมศ.17 

    
   

ตัวบ่งชีJ  1.5.1        
รวมคะแนน     

ตัวบ่งชีJ  2.1        
ตัวบ่งชีJ  2.2        
ตัวบ่งชีJ  2.3        
ตัวบ่งชีJ  2.4        
ตัวบ่งชีJ  2.5        
ตัวบ่งชีJ  2.6        
ตัวบ่งชีJ  2.7        
ตัวบ่งชีJ  2.8        
ตัวบ่งชีJ  2.9 
สมศ.1 

    
   

ตัวบ่งชีJ  2.10 
สมศ.2 

    
   

ตัวบ่งชีJ  2.11 
สมศ.3 

    
   

ตัวบ่งชีJ  2.12 
สมศ.4 

    
   

ตัวบ่งชีJ 2.13. 
สมศ.14 
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ตวับ่งชี7 คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

√  =  บรรล ุ
X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมิน (กรรมการ) หมายเหตุ (เหตุผล
การประเมินที�ต่างที�

ระบุใน SAR) 
ตวัตั7ง / ตวัหาร       
(% สดัส่วน) 

ผลลพัธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  3.1        
ตัวบ่งชีJ  3.2        

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  4.1        
ตัวบ่งชีJ  4.2        
ตัวบ่งชีJ  4.3        
ตัวบ่งชีJ  4.4 
สมศ.5 

    
   

ตัวบ่งชีJ  4.5 
สมศ.6 

    
   

ตัวบ่งชีJ  4.6 
สมศ.7 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  5.1        
ตัวบ่งชีJ  5.2        
ตัวบ่งชีJ  5.3 
สมศ.8 

    
   

ตัวบ่งชีJ  5.4 
สมศ.9 

    
   

ตัวบ่งชีJ  5.5 
สมศ.18.1 
 

    
   

ตัวบ่งชีJ  5.6 
สมศ.18.2 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  6.1        
ตัวบ่งชีJ  6.2 
สมศ.10 

    
   

ตัวบ่งชีJ  6.3        
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ตวับ่งชี7 คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
บรรลเุป้าหมาย 

√  =  บรรล ุ
X   = ไม่บรรล ุ

คะแนนประเมิน (กรรมการ) หมายเหตุ (เหตุผล
การประเมินที�ต่างที�

ระบุใน SAR) 
ตวัตั7ง / ตวัหาร       
(% สดัส่วน) 

ผลลพัธ ์ สกอ. สมศ. มร.สส. 

สมศ.11 
รวมคะแนน     

ตัวบ่งชีJ  7.1        
ตัวบ่งชีJ  7.2        
ตัวบ่งชีJ  7.3        
ตัวบ่งชีJ  7.4        
ตัวบ่งชีJ  7.5 
สมศ.12 

    
   

ตัวบ่งชีJ  7.6 
สมศ.13 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  8.1        

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  9.1        
ตัวบ่งชีJ  9.2 
สมศ.15 

    
   

รวมคะแนน     
ตัวบ่งชีJ  99.1       เขียนรายงานแต่ไม่

นาํคะแนนมาใช้ใน
การคาํนวณ 

ตัวบ่งชีJ  99.2       

รวมคะแนน     
รวมคะแนน     

คะแนนเฉลี�ยรวมทุกตวับ่งชี7      

หมายเหตุ : ให้ระบุเป็นตัวเลขที>สอดคล้องกับเกณฑ์ที>ใช้ประเมินสาํหรับตัวบ่งชีJ นัJนๆ เช่น ระบุเป็นค่า
ร้อยละ หรือระบุเป็นสดัส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจาํนวน หรือระบุเป็นข้อ 
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5.2 ตารางที> ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

องคป์ระกอบ  
คะแนนการประเมินเฉลี�ย  

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดาํเนินการ     

 
 

2.การผลิตบัณฑติ       
3.กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา        
4.การวิจัย       
5.การบริการทางวิชาการแก่
สงัคม      

 
 

6.การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม        
7.การบริหารและการจดัการ       
8.การเงินและงบประมาณ       
9. ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ      

 
 

10.อตัลักษณม์หาวิทยาลัย       
คะแนน 

เฉลี�ยรวมทุกองคป์ระกอบ     
 

 

 หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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5.3 ตารางที> ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี�ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพ
บณัฑิต  

     
 

2. มาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการอุดมศึกษา  

  

 

 
 

 

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ
บ า ล ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
อุดมศึกษา    

 

 
 

 

     ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

  

 

 
 

 

3. มาตรฐานดา้นการสรา้ง
และพฒันาสงัคมฐานความรูฯ้       

 

รวม       

คะแนนเฉลี�ยรวมทุกมาตรฐาน      
 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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5.4 ตารางที> ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี�ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I  P  O รวม  

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี      

 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน  

     
 

3. ด้านการเงิน       

4. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

     
 

รวม       

คะแนนเฉลี�ยรวมทุกดา้น       

 

 หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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5.5 ตารางที> ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที>เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี�ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   
(1)ด้านกายภาพ             
(2)ด้านวิชาการ             

(3)ด้านการเงิน             
(4)ด้านการบริหารจัดการ             
เฉลี>ยรวมทุกตัวบ่งชีJ ของ
มาตรฐานที> 1 

            

 2. มาตรฐานด้านการดาํเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา   
(1)ด้านการผลิตบัณฑติ             

(2)ด้านการวิจัย             

(3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

            

(4)ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

            

เฉลี>ยรวมทุกตัวบ่งชีJ ของ
มาตรฐานที> 2           

  

เฉลี>ยรวมทุกตัวบ่งชีJ              

หมายเหตุ : ผลการประเมิน   
0.00-1.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาํเนินงานอยู่ในระดับด ี
4.51-5.00 การดาํเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

5.6 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที>ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามราย
องค์ประกอบคุณภาพ 
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องคป์ระกอบ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที�ควรพฒันา ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง 

1 ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค ์และ
แผนการดาํเนนิการ 

 
 

 
 

2 การผลิตบณัฑติ     

3 กจิกรรมการ
พัฒนานิสติ
นักศึกษา 

 
 

 
 

 

4 การวจิัย     

5 การบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

 
 

 
 

 

6 การทาํนุบาํรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 

 

7 การบริหารและ
การจัดการ 

 
 

 
 

 

8 การเงนิและ
งบประมาณ 

 
 

 
 

 

9 ระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ 
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5.7 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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