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บทที่ บทที่ 11  
บทนําบทนํา  

 
 

  
1.1  บริบทคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาการมาจากหมวดวิชาหัตถศึกษา มีอาคารโรงฝึกงานเป็น
อาคารหลังแรกที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูลําปาง เมื่อพ.ศ.2515 ทําการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัตถศึกษา 
การฝีมือ งานประดิษฐ์ ช่างในบ้าน งานปูน งานไม้ งานไฟฟ้า-วิทยุ ซึ่งเป็นวิชาตามหลักสูตรสายครู ในระดับ 
ป.กศ.และ ป.กศ.สูง 

 
ปี พ.ศ. 2519 เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ปี พ.ศ. 2520 มีการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคารช่างโลหะ) 
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับปริญญาตรีครศุาสตรบัณฑิตวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 
ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเซรามิกส์ (อว.ท.) 
ปี พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส ์ 

(วท.บ.) 
ปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏลําปาง ภาควิชา      

หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้รับโอนอาจารย์ใหม่เข้ามาหลายอัตรา 
ปี พ.ศ. 2540 ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   5 ช้ัน            

(อาคาร 13) 
ปี พ.ศ. 2541 ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

ได้เสนอโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทําหน้าที่ผลิต
กําลังคน ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน และดําเนินการจัดต้ัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 1/2541 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2541 ลงนามโดย  รศ.วรรณวดี ม้าลําพอง  อธิการบดี   

ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับอนุปริญญา อ.วท.ก่อสร้าง และ อ.วท. โลหะ 
ปี พ.ศ. 2543 อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์     

ไ ด้ เ ส นอ โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง คณะ เ ทค โน โ ล ยี อุ ต ส าหก ร ร มอี ก ค รั้ ง                 
สถาบันราชภัฏลําปาง มีคําสั่งที่ 122/2543 แต่งต้ังคณะกรรมการทําแผน
เตรียมความพร้อม เพื่อดําเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ลงนามโดย ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี คณะกรรมการ  ที่ได้รับ
แต่งต้ังได้ดําเนินงานจัดทําข้อมูลความพร้อมและพันธกิจ  ทําโครงการจัดต้ัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอต่อกรรมการบริหารสถาบันและเสนอต่อ
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สภาประจําสถาบันราชภัฏลําปางได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่  23  กันยายน  2543 

  วันที่ 1 ตุลาคม 2543 สถาบันราชภัฏลําปาง มีประกาศ  เรื่อง    
การแบ่งส่วนราชการและการบริหารโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ให้โครงการ
จัดต้ัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีฐานะและการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะวิชาภายใน สถาบันราชภัฏลําปาง มี รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการคณบดีโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
มี อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์  อ.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์   และอ.พงษ์สวัสด์ิ 
อํานาจกิติกร รักษาการรองคณบดี มีสํานักงานเลขานุการ ต้ังอยู่ที่ อาคาร  
13 

  มีการโอนย้ายอาคาร นักศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่สังกัด
ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมถึงโปรแกรม  วิชาอิเล็กทรอนิกส์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาสังกัดโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
เปิดสอน วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอน วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอน วท .บ . เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเซรามิกส์  1  หลัง 

ปี พ.ศ. 2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังส่วนราชการของมหาวิทยาลัย     
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงจัดต้ังส่วนราชการ
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ดังนี้ 

1)   สํานักงานอธิการบดี 
2)   คณะครุศาสตร์ 
3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4)   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
5)   คณะวิทยาการจัดการ 
6)   คณะวิทยาศาสตร์ 
7)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8)   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10)  สํานักศิลปและวัฒนธรรม 

จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ทําให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่เคยอยู่ใน
โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดําเนินงาน มี รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ ดํารงตําแหน่งคณบดีที่ได้
จากการสรรหาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย 
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ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการขอเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปีนี้ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
เพิ่มคือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในป ี2548 ได้พัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (4 ปี) ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า  โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.4ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
ขณะเดียวกันก็ยังคงรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร  2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
ถึงแม้จะมีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่
สามารถดําเนินการได้ยังคงบริหารงานแบบเดิมและใช้บุคลากรเดิมต่อไป 

ปี พ.ศ. 2550 เริ่มใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีโยธา (วท .บ.4 ปี) และหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ. 4 ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ รับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การเปิดหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไ ด้ลงนามความร่ วมมื อกับสํ านั ก วิทยบริ การ              
และเทคโนโลยีสารสนเทศใช้บุคลากรและอุปกรณ์ การเรียนการสอนร่วมกัน 

ปี พ.ศ. 2552 เริ่ ม พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมพลั งงาน  วศ .บ .  4  ปี  และศึกษาการ             
เทียบโอน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เนื่องจากมติ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ปิดหลักสูตร  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553  

ปี พ.ศ. 2553  ยกเลิกการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วท.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง)  และทําการปรับปรุงการรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี 4 สาขา คือ 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   และเทคโนโลยีการผลิต จัดต้ังศูนย์โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีการดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับบริษัทแสงชัยมิเตอร์ จํากัด  ในการดําเนินการด้านเครื่องมือวัดและ
ควบคุมทางอุตสาหกรรม  ตลอดจนการทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งทางด้านพลังงานทดแทน  และการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
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โครงสร้างบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานทัว่ไป 

งานพัฒนาวิชาการ 

งานพัฒนานักศึกษา 

ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

ประธานสาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีโยธา 

ประธานสาขาวิชา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านการพัฒนา

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านอาคารและภมิ

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านการวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านบัณฑิตศึกษา

คณบด ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนฯ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการประจาํคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประธานสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

ประธานสาขาเทคโนโลยีการจัดการ

ประธานสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
ประธานสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานสาขาเทคโนโลยีการผลิต 

 
 
 
 
 
 

 4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง



 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจและนโยบาย

  ปรัชญา  
 ทักษะวิชาเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  นําภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 
 
 วิสัยทัศน์ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม     มีความเป็นเลิศในวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  มีผลงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ  (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551) 
 
 พันธกิจ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดพันธกิจหลักของคณะไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
1.  มุ่ งพัฒนาการจั ดการศึกษาและผลิต บัณฑิตสาขา เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและ

วิศวกรรมศาสตร์ 
2. ดําเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์โดย

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  แก่

สังคม 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภูมิใจในวัฒนธรรมของ 

ท้องถิ่นและของชาติ 
 
 วัตถุประสงค์  

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีก
ทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 

8.  การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
1.3 เป้าหมายการพัฒนา

  มหาวิทยาลัยกําหนดแผนพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีขั้นตอน           
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้  ได้แก่ 
 ระยะที่ 1  พ.ศ. 2551 – 2554  ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น  และได้มาตรฐานตามที่
องค์กรภาครัฐ  ที่มีหน้าที่กํากับดูแลด้านมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 ระดับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2558  ก้าวสู่การเป็นคณะชั้นนําด้านการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม  และการพัฒนาสังคม  ที่สังคมท้องถิ่นให้การยอมรับ 
 ระดับที่ 3 พ.ศ. 2559 – 2560  ก้าวสู่การเป็นคณะที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับประเทศ   

 
 โดยมีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ      

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเป็นเลิศในด้านทักษะวิชาชีพ  วิชาการและทักษะ
ภาษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความขยันหมั่นเพียร  สู้งาน  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  และมีความพร้อมในการสร้าง
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

 2.  มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์ทางวิชาการ  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  และการเผยแพร่         
องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา    
การพัฒนาสังคมท้องถิ่น  การพัฒนาระบบงานภาคอุตสาหกรรม  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  ภายใต้การบริหารจัดการความรู้อย่างที่มีประสิทธิภาพ 

 3.  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากร  และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ใน         
ด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  ที่สามารถให้บริการทางวิชาการแก่ในจังหวัดลําปางภาคเหนือตอนบน 

 4.  ระบบการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความทันสมัย  มีธรรมาภิบาลและมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี  อีกทั้งในเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน    
และภาคอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษา  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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บทที่ บทที่ 22  
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 
 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2. ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึง่
ทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
 4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)      
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

22..11    ความจาํเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  
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 9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

 ด้วยความจําเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
 2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 
 3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
 5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
 
 
 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

22..22    พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับ          
การประกันคณุภาพการศกึษา  
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 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ.     ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งในระดับสถาบันและ
สาขาวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถาน
ที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละ
สถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน         
การจับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ 

2)  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(evidence–based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

3)  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม 
4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
5)  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลาย
หลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
 
 

 
  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่ว่า

ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของ

22..33  การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 
3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้นยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดย
กําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิด และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน 
และพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุก
ระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
จึงจําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที ่
พึงประสงคท์ั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสงัคม 

แห่งการเรยีนรู/้สังคม 
แห่งความรู ้

 

มาตรฐาน 
การอดุมศึกษา 

 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐาน 
ด้านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู ้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

หลักเกณฑ์กาํกบั 
มาตรฐาน รวมถงึ 
มาตรฐานสถาบนั 
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพ 
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2.4.1  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา   

เพื่อให้การดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ใน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2554   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอ
กําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการของคณะ  โดยกําหนดให้มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบ  การประเมิน  และพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

2.  กําหนดให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  กระจายสู่ระดับบุคคล ได้แก่  
ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา  เพื่อสร้างวัฒนธรรมการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 

3.  พัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน
และอัตลักษณ์ของคณะ  ตามเป้าหมาย  พันธกิจ  และภารกิจของคณะ  สามารถกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน  
การพัฒนาการดําเนินงานและผลผลิตทางการศึกษาของคณะ 

4.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  การให้ความรู้  และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะในการดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

5.  นําระบบและการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร 
6.  ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ผลงานตามพันธกิจของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
8.  ส่งเสริมให้สาขาวิชาสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
 

2.4.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. การสร้างความมั่นใจ และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
  2. การป้องกันปัญหา ต้องมีการวางแผน และเตรียมการ 
  3. การต้ังมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
  4. การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 
  5. การดําเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 
  6. การสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  7. การประสานสัมพันธ์ในองค์กร บุคลากรในพื้นที่ 
  8. การเน้นภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
 
 

22..44  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะคณะ
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  จากหลักการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้นําระบบคุณภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงานดังนี้ 
  1. ระบบ Input Process Output เป็นระบบพื้นฐานที่ใช้กับทุกวงการ โดยมหาวิทยาลัยได้นํา
ระบบนี้มาใช้ในการพิจารณา ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต (Output) ดังนี้ 
 

Process 
- กระบวนการบริหารจัดการ 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- กระบวนการวิจัย 
- กระบวนการให้บริการ 
- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

Output 
- ปริมาณบัณฑิต 
- คุณภาพบัณฑิต 
- บริการต่าง ๆ 
- ศรัทธาของประชาชน 

Input 
- ทรัพยากรคน (อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร) 
- ทรัพยากรเงนิ 
- สภาพแวดลอ้ม เครื่องมืออุปกรณ์ 
- นโยบาย หลักสูตร แผน 
- ปัจจัยเกื้อหนนุ

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษานั้น จําแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
  2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้คํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระบวนการ
ดําเนินงานตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ การควบคุมดังกล่าวเน้นที่
ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล กอง สถาบัน/สํานัก สาขาวิชา คณะ
และมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 
  2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบ 
เชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยได้มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด 
และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําให้เช่ือถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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  3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับ
คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างและภาพรวมภายในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของ
งานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นเริ่มต้ังสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) การประเมินคุณภาพจากภายนอก (External Quality Assessment) และการใช้ตัวบ่งชี้ในการวัด 
(Performance Indicators) 
  2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงาน
ดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
  1) การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
  2) การประเมินคุณภาพ 
  3) การให้การรับรอง 
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงยึดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ 6 ด้านของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อดําเนินการและรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก   
 
 3 กระบวนการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการควบคุมภายในขององค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจ เช่น ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การแต่งต้ังคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ มีระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
ประกอบด้วย 
  1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดทําข้อมูลพื้นฐานการศึกษาไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
  2) การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน มหาวิทยาลัยจัดทําแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร งานวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สื่อการสอน การพัฒนานักศึกษา การแนะแนวการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้โดยเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กํากับการ
ดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  3.2 การตรวจสอบ เป็นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อยืนยันเป้าหมายที่กําหนด มุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบว่า
มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม่ ตรวจสอบการดําเนินงานของระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในและขั้นตอนการดําเนินงาน สรุปคือ 
  1) การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงาน ด้วยตนเองของมหาวิทยาลัย เพื่อนําข้อมูล
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ และรายงานผลหน่วยงานต้นสังกัด นักศึกษา ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชน 
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  2) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไว้ 
   3.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมในหน่วยงาน เช่น 
คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้
วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเป็นการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและ
รับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ 
 

แผนภาพระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค์/แผน
ดําเนินงานของหน่วยงาน/สถาบัน 

กระบวนการดําเนินการตามภารกิจหลกั 
1. การจัดการเรียนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ 
6. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระบวนการบริหาร 
1. การบริหารและการจัดการ 
2. การเงินและงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด 

รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) 

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลสมัฤทธ์ิ 
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2.4.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
  สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการกํากับดูแลตัวบ่งชี ้

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในพฒันาระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

คณะ สํานัก สถาบัน และสาขาวิชาจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัยและดําเนินการตามแผน 

- สาขาวิชารายงานผลการดําเนินงานตามแบบติดตามถงึคณะ 
- คณะ สํานัก/สถาบันรายงานผลการดําเนินงานตามแบบติดตามถึงผูก้ํากับตวัชี้วัดหลัก 
- ผู้กํากับตัวชีว้ดัหลัก รายงานผลการดําเนินงานในการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ สํานัก สถาบัน และสาขาวิชาติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

เสนอคณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษาภายในของหนว่ยงาน 

เครือข่ายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การดําเนนิงาน
ในแต่ละองค์ประกอบ 

คณะ สํานัก สถาบัน และสาขาวิชา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะและมหาวิทยาลัย 

- คณะรายงานการประเมินตนเองผ่าน ระบบ CHE QA Online  
- สํานัก สถาบันและสาขาวิชาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

- มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- จัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยและแจ้งหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะ สํานัก สถาบันกองและสาขาวิชามาจดัทํารายงาน 
การประเมินตนเองและรับการประเมิน 

มหาวิทยาลัยรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA 
Online ของ สกอ. ภายใน 120 วันหลังสิ้นปกีารศึกษา

นํารายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อนําข้อเสนอแนะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

 16 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง



2.4.4 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นระบบที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระบบการประกันคุณภาพภายนอกเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นจากรายงาน
ประจําปี  หรือรายงานประเมินตนเองและรายงานอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย  
              ในการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานและการตรวจเยี่ยม ดําเนินการโดยผู้ประเมินภายนอกที่    
สมศ. ให้การรับรองเป็นผู้ดําเนินการ 
 

ความสัมพันธร์ะหว่างการประกันคณุภาพการศึกษาภายในกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกันคุณภาพภายใน 

การดําเนินงาน
ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินผลการ
ดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

รายงาน
ประจําปี 

หรือรายงาน
การประเมิน

ตนเอง 

การตรวจเยี่ยม 

รายงานผลการประเมิน 

รับรองผลการประเมิน 

ข้อมูลย้อนกลบั 

ข้อมูลย้อนกลบั 

ประกันคุณภาพภายนอก 
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2.5 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 
 2.5.1 หลักการ 
   การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ 6 
ประการ คือ 
   1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
   2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบัน 
อุดมศึกษา 
   3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิต และ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้น และตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้เพื่อ ความ
เชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทย และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ของ สมศ. 
   4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 
   5) จํานวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจํานวนตัวบ่งชี้ขั้นตํ่า คณะสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
   6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามท่ี
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
   2.5.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
  1) ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
   1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
   1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
   1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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   1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
   1.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา 
   1.9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  2) วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1 เพื่อนํามาพัฒนาตัว
บ่งชี้ โดยจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
  3) กําหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  4) ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
  5) กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ดังนี้ 
   5.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมิน ตัว
บ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้ กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
   5.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่ง
อยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่ แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 
 
 ตัวอย่างที่ 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้  ร้อยละ 75.51 

   คะแนนที่ได้  = 
100

551.75 ×  = 3.78  

 
 ตัวอย่างที่ 2 กําหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 34.62 
   คะแนนที่ได้   =     

2
56.34 ×  =  2.04 

 
 ตัวอย่างที่ 3 กําหนดค่าเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย200,000 บาท เป็นคะแนน 
5 ผลการดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 
 

   คะแนนที่ได้   =     
200,000

535.500,152 ×     = 3.81 
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 ตัวอย่างที่ 4  กําหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีร้อยละ 92.08 
   คะแนนที่ได้   =  

100
508.92 ×  = 5 

   หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
   1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 
จะได้คะแนน 5 
   2) ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนที่ได้ดังนี้ 

 คะแนนที่ได้  =  5
 ี้นั้นๆของตัวบ่งช5นนเต็มให้เป็นคะแ ่ยที่กําหนดรือค่าเฉลีค่าร้อยละห

การกการดําเนิน ่ยที่ได้จารือค่าเฉลีค่าร้อยละห
×  

 
   ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
   การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
    72.364 เป็น 72.36 
    3.975 เป็น 3.98 
 
 6) กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ 
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51 – 2.50   หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50   หมายถึง   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 – 4.50   หมายถึง   การดําเนินงานระดับดี 
   คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึง   การดําเนินงานระดับดีมาก 
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22..66  คําชี้แจงอื่น ๆ ในการนําตวับ่งชีไ้ปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 2.6.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ ตัว
บ่งช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

 2.6.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทโครงสร้าง และ
ระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการ
ประจําคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 
 2.6.3 การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 
4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจน
และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่
ประเมิน สําหรับตัวบ่งช้ีของ สมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. กําหนด 
 2.6.4 อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
  นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
  การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
   6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
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22..77  นิยามศพัท์ที่ใช้ในตวับ่งชี้  

 2.7.1 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญ
ที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ
รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้น ๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ 
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น1

 1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
 2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
 4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
 5) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning) 
 6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
 7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
 2.8.2 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 2.7.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ 
 2.7.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมี ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากต่างประเทศ 
1 ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.2542-
2547”  
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 2.7.5 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 2.7.6 การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผดิชอบในการตดัสนิใจและ
ในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.7.7 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 2.7.8 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 2.7.9 จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดําเนินงานวิจัยต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
  1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
  2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
  3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
  4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
  5) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
  6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
  7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
  8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
  9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 2.7.10 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิด
ทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษา
และผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
 
 
2 ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
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 2.7.11 นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 2.7.12 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 
  ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อ 
    ปีการศึกษา (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
          - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
    ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต 
    ต่อภาคการศึกษาปกติ) 
  ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อ 
    ปีการศึกษา (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
          - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ 
    ปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 
ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังนี้ 
  1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการ
คํานวณ ดังนี้ 
   SCH =  ∑ nici 

  เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
        ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
  2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 
 

FTES=
ๆ ปริญญานั้น ียนในระดับนการลงทะเบกณฑ์มาตรฐารศึกษาตามเกิตต่อปีกาจํานวนหน่วย

SCH  

  

 2.7.13 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันได้มีการคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 2.7.14 นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 2.7.15 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบ
ความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของ
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ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 2.7.16 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรือ
อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สําคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การที่ทํา
หน้าที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชน
ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
 2.7.17 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 2.7.18 แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 
ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ
หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจน 
 2.7.19 ระบบและกลไก 
  ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 2.7.20 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทํา หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 
 2.7.21 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
สํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 2.7.22 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
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ในศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ 
 2.7.23 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2.7.24 หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น 
  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้4 

  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี ความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
   
3 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
4 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
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  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ   
อื่น ๆ 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 2.7.25 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษา
เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
 2.7.26 อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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บทที่ บทที่ 33  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

 

3.1.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
โดยเป็นตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 1.2 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถาบัน (สมศ.16) 
 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 
 3.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 

 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ.2) 
 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 
 2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
 3.1.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 3.1.4 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีตัวบ่งช้ี จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี โดยเป็นตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 3 
ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3.1  องค์ประกอบคุณภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 

 3.1.5 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม มีตัวบ่งชี้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัว
บ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 
 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
 5.5 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18)  
 3.1.6 องคป์ระกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยเป็น
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
 3.1.7 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้
ของ สกอ. จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)  
 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)  

 3.1.8 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ มีตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 3.1.9 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดย
เป็นตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ.จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 
 การกําหนดคะแนนแบ่งออกเป็น   3  กลุ่ม 

1. เฉพาะตัวบ่งช้ี  สกอ. 23  ตัวบ่งช้ี 
2. เฉพาะตัวบ่งช้ี  สมศ.  17  ตัวบ่งช้ี 
3. รวม สกอ. + สมศ. 40  ตัวบ่งช้ี 
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สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม  
 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา  

 
 
 
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
1.2  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน     

     (สมศ.16) 
                1.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน    
                       (สมศ.17)  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย“บัณฑิตจติอาสา”  

 
 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้      จํานวน  3   ตัวบ่งช้ี (สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี + สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี)  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก คณะจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะ   
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของคณะแล้ว  
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :    
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มี ตัว บ่งชี้ ของแผนกลยุท ธ์  แผนปฏิบั ติการประจํ า ปี  และค่ า เ ป้าหมายของแต่ละ 

ตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

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

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางการดาํเนนิงาน 

ข้อ 1 
 

     1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยู่แล้วต้ังแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกใน
สถาบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
     1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
     1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบายของสภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้ง
หลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธาน และนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไรหากมี
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
     1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสู่ความสําเร็จที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และ
วัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผา่น
การประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุก
ฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ข้อ 2      2.1 มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
อย่างเป็นทางการ 
     2.2 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

ข้อ 3      3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
     3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางการดาํเนนิงาน 

ข้อ 4      4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ควรจัดทํา
พร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
     4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อัน
จะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

ข้อ 5      5.1 สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม 

ข้อ 6      6.1 มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่และควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร 
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

ข้อ 7      7.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 8      8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
     8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่ผลิตกําลังคนที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ     
การผลิตและพัฒนากําลังคน ระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาทําให้เกิดความหลากหลาย
ตามภารกิจหลัก ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ แต่ละแห่งมีการ
กําหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษา นําไปสู่การกําหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกล่าว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :    
  1.  มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นขอบจากสภาสถาบัน 

          2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
       3.  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
       4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาและ 
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้องถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
สถาบันอุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 

80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 80     
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ําและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ใน     
ครั้งแรก โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2      :        ผลการพฒันาใหบ้รรลตุามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวัตถุประสงค ์
ของการจัดต้ังสถาบนั (สมศ.16)
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5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงานของสถาบันนั้น โดย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตลักษณ์เป็น “บัณฑิตจิตอาสา”  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
        1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันโดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
        2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
        3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
        4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
        5. สถาบันทีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1.  ข้อมลูทีแ่สดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
    โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมข้อมูล  
2. ข้อมูลทีแ่สดงถงึคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษา

ต่อ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

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

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3           :            ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะทอ้นเปน็เอกลักษณ์ของ 
                                        สถาบัน (สมศ.17) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย“บัณฑิตจิตอาสา”
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พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวขอ้งกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ  
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามท่ีกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
 

 
 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                         

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กระทรวงศึกษาธิการ  
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการ     

อุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  

องค์ประกอบที่ 2    การผลติบัณฑิต 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   
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2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2   อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3   อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
2.9  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ 2.) 
2.11  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 
2.12 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้   จํานวน  12  ตัวบ่งช้ี  (สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี + สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี) คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มี
การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :   
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  

 (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร   

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร  
 

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

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1           :         ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิด
ดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับจํานวนหัวนักศึกษาในปีการศกึษานั้นๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอก 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รบัผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม ่หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสตูร หรือเสนอปิดหลักสตูร และคณะกรรมการที่รับผดิชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ 
     1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด
งานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่ คณะมีความพร้อมใน   การจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจําเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์
ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย      
     1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุง
หลักสูตร 
    1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่าน  การพิจารณาตามระบบที่สถาบัน
กําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
     1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจาก
วันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

ข้อ 2      2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินงานและ   การอนุมัติการปิดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียน
น้อย หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

     2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ 
เป็นต้น และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

ข้อ 3      3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
     3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และ   การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
(กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้
กลาง)ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตรการบริหารทรัพยากร การเรียนการสอนการบริหาร
คณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํา
นักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม 
ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 
     3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ ทรงคุณ วุฒิจากสภาหรือองค์กร วิชา ชีพอย่ างน้อย  1 คนใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อน    การรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอ รับรอง
ตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4      4.1 สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
โดย จัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรของ
ภาควิชา หรือคณะวิชาที่มอียู่ หรือแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
     4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตาม  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
     4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ที่กําหนดของแต่ละ
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งช้ี วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 5      5.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและ  ตัวบ่งชี้
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสว่นที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
  1) แปลงค่ าร้อยละของอาจารย์ประจํ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 หรือ 
  2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 6 ขึ้นไป  
 

สูตรการคํานวณ   :  
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 
              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก =    
             

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

                      
                คะแนนที่ได้  =       
 
 
หรือ 
                 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกในปทีี่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
                2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                     x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด
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คะแนนที่ได้  =                 
                
 
 

หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น   ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคณุวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบใุนคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 33 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา   x  5 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน   : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
  1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หรือ 
   2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อย
ละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ   :  

 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

               ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =    
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได้  =       
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3      : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                                 x  5 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                              x 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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หรือ 
                 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
                2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                      
               คะแนนที่ได้  =       
 
 
  
หมายเหตุ :  1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
     ศึกษาต่อ 

 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่    
             จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

 
 
 
 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมา                                                                                                               x  5 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5



 47
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

 
 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้   :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการ
สอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจาํเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
คณะ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 หมายเหตุ : 
 หลักฐานสําหรบัการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่นผลการประเมนิ หรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและ
กําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1  ขอ้ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7  ข้อ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบติั 

ข้อ 1 ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม
ข้อมูลที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 
     1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 
ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและ
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมี
การสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในคณะ  
     1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมิน
ความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้าน
อื่น ๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
     1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ 
     1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของคณะ 

ข้อ 2     2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่คณะวางแผนไว้ 
     2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (job 
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ 
(competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการ
ทํางานและทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
     2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนด
เส้นทางเดินของตําแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – 
ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบติั 

     2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อ 3 
 

     3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการทํางาน 
     3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือ ผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ 
เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการ
อื่น ๆ 
     3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกคณะ จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ 
     3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ 
     3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และร่วมมือใน  การทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
พัฒนางานร่วมกัน 
     3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 

ข้อ 4      4.1 ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะไปใช้
ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6–9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
 

ข้อ 5      5.1 คณะจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณ
แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ 
     5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมี การติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบติั 

ข้อ 6      6.1 คณะจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน 
รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
ของคณะ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

ข้อ 7      7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
     7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 
     7.3 มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน 
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในคณะ หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย 
การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :        

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเครื่อง  

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
 หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ใหน้ับรวม notebook และ mobile device ต่างๆของนักศึกษาที่
มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 

2. การคิดจํานวน FTES ให้นับจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตร ี
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5    : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล คณะ หรือ
ชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่
สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ใน
ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)  และมีห้องสมุดและ
ระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรบัการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
    
เกณฑ์มาตรฐาน  :     

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก 
หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวชิา 
 
 หมายเหตุ : 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ
ในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่
ได้พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการ 
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ด้วย 
 

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

มีการดําเนนิการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและ
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการ
สอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือ
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
     1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีช่ัวโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ 
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
     1.3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน
แต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 2      2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
         - จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
         - ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และ
การให้คําปรึกษา 
         - การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวัง
ที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และ   การประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 
         - แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือ
เนื้อหานั้น ๆ 
         - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
         - การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    มี การประเมินกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีม
ผู้สอน     ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 
     2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบ
ผู้เรียน 
     2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา 
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

ข้อ 3      3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มี
ช่ัวโมงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ 
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
     3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

ข้อ 4    4.1 ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไป
ใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลานํานักศึกษาฟังการ
บรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบันให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงาน
ในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  เป็นต้น 

ช้อ 5      5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่
ผ่านมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 
     5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 6      6.1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน    ทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ ใช้ในห้องเรียน 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นําผล
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การประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่ามีการนําการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

ข้อ 7 คณะควรมีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้ 
     - พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
     - ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือ
เสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 
     - ดูแลให้การดําเนนิการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน 
และผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา หรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
เวลาที่กําหนดทุกปีการศึกษา 
     - ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐาน
จากผลการประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ อาจมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น การบริหารจัดการ  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ  
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นํา
ทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  และการนําเสนอผลงาน  
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  :       

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม  
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 

 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ5 

ข้อ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7    :    ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มาก
ที่สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
     1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จําเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอน
ร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 

ข้อ 2      2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและ
นําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ
ประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการ
ประเมินผล 
     2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมี    การเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให้
ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชา
นั้น ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา 
และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้ 
     2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลใน
การปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 
     2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้น
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้  
ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
     2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เป็นพิเศษ 

ข้อ 3      3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผน  การจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร
ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 
     3.2 หน่วยงานระดับคณะสนับสนุน ส่งเสริม การใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้น
ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ข้อ 4      4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 
     4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในคณะหรือ
นอกคณะ 
     4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติทกุปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 
     4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการ
ให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

ข้อ 5      5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ 
โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน หรือต่อ
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :          คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น
ปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีการวัด
ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   
  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
  3. มีโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติ  
 
 หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึงหน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

 
เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ5 

ข้อ 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 :    ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :          บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วิธีการคาํนวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด x  100 

 
หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว และผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร)  

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบติั 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปี
การศึกษานั้น 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลการมีงานทําของ
บัณฑิต 

2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทํา ภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา 

กระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงานทําให้
ครบถ้วน 

3. บัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

ติดตามตรวจสอบการป้อนข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 
เป็นระยะ 6 เดือนแรก/ครั้ง และเดือนต่อไป เดือนละ 1 
ครั้ง 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือมีรายได้ประจําอยู่
ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา 

กําหนดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีงานทําให้
นักศึกษา เช่น กิจกรรมการแนะแนว การจัดทําแหล่งงาน 
อบรมอาชีพอิสระ  อาชีพเสริม กิจกรรมเตรียม   ความ
พร้อมเพื่อเตรียมสมัครงาน  ก่อนสําเร็จการศึกษา 

5. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดกิจกรรม/โครงการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการมีงาน
ทําตาม แผนรอพินิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9   :   บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :          คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ 
สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทํา
การประเมินครบทุกด้าน 
 

 

วิธีการคํานวณ  
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมข้อมูล  
 2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้า
ศึกษาต่อ 
  3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10   :   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(สมศ 2.)
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :          ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 
 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ 
หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่  

 
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal)    

ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper)       
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 
 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตร ีที่
เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมท่ีเกี่ยวข้องและมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของ
ผลงานในการเผยแพร่ เช่น 

- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบดว้ย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

วิธีการคาํนวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
X 100 

 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11            :        ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์หรือ 
      เผยแพร่ (สมศ.3) 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมี ผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือ
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
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กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)  หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)  หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับชาติ 

0.50 - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)  หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)  หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)  หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

 
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน 

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ รายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ช่ือ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่า
น้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละชิ้น  

3. จํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

หมายเหตุ  แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :         คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

 
 

วิธีการคาํนวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 
 อาจารย์ประจําทั้งหมด  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยนําเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังระบุวุฒิการศึกษา ตําแหน่ง
ทางวิชาการ และค่าน้ําหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12          :          การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
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การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบัน
จัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                         

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้  จํานวน  2   ตัวบ่งช้ี  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เกา่ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :        

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความต้องการของนักศึกษา 
 

 หมายเหตุ : 
ในกรณีคณะ/สถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 คณะจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต 
ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
     1.2 หน่วยงานระดับสาขาวิชา มีระบบการต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม
คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศกึษาได้ทั่วถึง มีระบบการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่าง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

อาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้าน
การเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาใน
รูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
     1.3 หน่วยงานระดับคณะ เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการหรือให้คําปรึกษา
สําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแล
นักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 
     1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังสถาบัน หรือ
หน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของคณะที่จะ
ดูแลได้ 
     1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผล  การช่วยเหลือหรือให้
คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 
     1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะ 
ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
     1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
     1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 

ข้อ 2      2.1 คณะจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ
ที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้ 
     2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
     2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 3      3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกคณะ เพื่อเป็นแหล่งดูงาน แหล่ง
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้
ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การจัดเตรียมแหล่ง
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 
     3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 
     3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
    3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ 

ข้อ 4      4.1 คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมาย
ข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ  ทุนวิจัย การรับสมัคร
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

งาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
     4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะ ๆ 
     4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังทําให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ใน
ฐานะผู้ให้และผู้รับ 
     4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การให้บริการ 

ข้อ 5      5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับ
ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
     5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

ข้อ 6      6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสาขาวิชาหรือคณะ มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน 
     6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ  
     6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้ บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการ
วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุง
การให้ บริการด้วย 

ข้อ 7      7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด 
     7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของ
การให้บริการทุกด้านตามแผนที่กําหนด 
     7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
การให้บริการในระยะต่อไป 
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นิดของตัวบง่ชี้   : กระบวนการ   
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) 
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/
องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างคณะและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

 
เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
แนวทางปฏิบติัที่ดี 

ข้อ 1      1.1 หน่วยงานระดับคณะมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่
ชัดเจน นอกเหนือจาก  การพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชา
ในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่คณะกาํหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน
แต่ละระดับการศึกษา 
     1.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรม   การพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งช้ีเฉพาะ (ถ้ามี) ที่
นอกเหนือ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใชใ้นการติดตามประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

ข้อ 2      2.1 คณะมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะ 
 

ข้อ 3      3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ 
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะต้องส่งเสริมการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 
     3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทําข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
สถาบัน) โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
สาระสําคัญ ได้แก่วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของ
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 
     3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําข้อเสนอ
โครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ข้อ 4      4.1 คณะให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
คณะ และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่าง 
 ๆเช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : knowledge management) การให้นักศึกษานําเสนอผลการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางปฏิบติัที่ดี 

ดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสําเร็จ การประเมิน
ความสําเร็จ 
     4.2 ในระดับคณะ อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับคณะอื่น 
เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างคณะ และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างคณะ ทั้งนี้สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหว่างคณะด้วย 
     4.3 ในแต่ละปี คณะอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างคณะมีการจัดเวทีหรือ
การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละคณะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
     4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
คณะ มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคณะ เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา
ระหว่างคณะ 

ข้อ 5      5.1 คณะ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด 
     5.2 คณะกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละ
รอบปี 
     5.3 คณะมีการติดตามประเมินความรู้ความเขา้ใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
     5.4 คณะมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป 

ข้อ 6      6.1 คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผล
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 
     6.2 คณะนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
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สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมรีะบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์  การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ  คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน   2) 
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง  
 

 
 
  
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ .  2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553  สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 

 
        4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
4.4 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
4.6  ผลงานวิชาการทีไ่ด้รบัการรับรองคณุภาพ (สมศ.7) 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้  จํานวน  6   ตัวบ่งช้ี (สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี + สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี)    คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
ที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                         
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                   
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

คณะ  
 

เกณฑ์การประเมิน   :  
 เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ ครบ 7 
ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 คณะควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมิน และ
ปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของคณะ 
     1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจดัสรรงบประมาณเพื่อ
การบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย
เพื่อให้สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
การจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

ข้อ 2      2.1 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เช่น 1) การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 
2) การกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์  3) การกําหนด ให้นักศึกษาทุกระดับเข้า
ฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ                  5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่
เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

ข้อ 3      3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กําลังคน
วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของคณะ ทําการกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 
     3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละ
กลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โดยได้รับการแนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
ช่วยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจยัทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส
ไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ันนํานอกสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
     อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการ
ส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือ
นักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทํางาน
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มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

วิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 
     3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
     3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัล
สําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดเีด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่าง ๆ ในคณะให้เหมาะสม
และจูงใจแก่การค้นคว้า วิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

ข้อ 4    ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนั้นคณะจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาส
สร้างผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนสถาบัน
และภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป 
   สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน 
เช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการ
เหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากย่ิงขึ้น 

ข้อ 5    คณะควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 
     5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับ
สากล หรือผลงานตามความต้องการของประเทศ  หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) งบประมาณสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 
     5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของคณะ
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือ
ระดับสูงที่จําเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือ
หากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 
     5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard 
copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
การสนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีช่ือเสียงทั้งในและ
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ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 
     5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา    3) ข้อมูลด้าน
แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน  
4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6      6.1 คณะจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้ง
ในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ผู้รับทนุสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมิน
แหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความ
เหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

ข้อ 7      7.1 คณะนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อ
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่
ต้องใช้หากจําเป็นกําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการ
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่กําหนด 

ข้อ 8      8.1 คณะวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิ ธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของ
กลุ่มเป้าหมาย การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์
กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feed back)  จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม 
     วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึง
การร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น ๆ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไป
ยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 
เกณฑ์การประเมิน   :   

1. เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ5 
ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสาร หรือในที่ประชุมวิชาการที่มี 
peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เล้ียงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียน
รายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการ
ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2    : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าว
อาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละคณะ 

ข้อ 2      2.1 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น 
กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรร
ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลท่ัวไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัด
หมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

ข้อ 3      3.1 นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผน
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการ
ติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอก ทั้งรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ข้อ 4      4.1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นส่ือกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ 
และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใด ๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยัง
ผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start up company) เป็นต้น 

ข้อ 5      5.1 คณะวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนนุในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่เกิดจากผล
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     นอกจากนั้นควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจัย และของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เป็น
ผลจากงานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปรง่ใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในสถาบันและคณะ คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันและคณะจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัว
บ่งช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
 
เกณฑ์การประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     

 
 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   คะแนนที่ได้  =   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ 
ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
หมายเหตุ :  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่

นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวน

เงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตาม  
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ และจํานวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal)              
ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)        
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร่างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ   
การจัดแสดง (Performence) ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และ  
การแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการ
นําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการ
สนับสนุนจาดองคก์ร สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง และมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมิน
คุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น  
 - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากดลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย
ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 



 83
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน

บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Website 
ของสํานักงาน ฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือ
วารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Website ของ
สํานักงาน ฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
 กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
สถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

0.50 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
นานาชาติ 

 * อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x 100 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5  คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรง
กับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัยด้วย 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ 
ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน) โดยรายงานในแต่
ละปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้ําหนักของ
แต่ละผลงานสร้างสรรค์ด้วย 
 3. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลังสามปีจนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน 
 หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 
จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัย
ที่ ไ ด้ รั บการ ตีพิ ม พ์ ในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําของแต่ละคณะและหน่วยงานวิจัย 
 
จํานวน และรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําของ
แต่ละคณะและหน่วยงานวิจัย 
 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้ งหมดในแต่ละปีของแต่ละคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

1.1 สถาบันวิจัยรวบรวมงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในปีที่ 
ผ่าน ๆ มา และจัดหาพ่ีเลี้ยงในการเขียนบทความเพื่อนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.2 มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแผนพัฒนางานวิจัยทั้ง 
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะให้มีปริมาณตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ กํ าหนด  พร้อมทั้ งกํ าหนดผู้ รับผิดชอบเสนอ
มหาวิทยาลัยภายในเดือนมิถุนายน 

1.3 จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งทํานโยบายกํากับติดตามผล
การทําวิจัยของคณาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์นําเกณฑ์ภาระงาน
ด้านการทําวิจัยมาบังคับใช้ในการผลิตงานวิจัย และนํามา
พิจารณาร่วมกับการพิจารณาความดีความชอบและการต่อ
สัญญาจ้างอย่างจริงจัง 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 
1.4 นําเข้าเสนอในการประชุมผู้บริหารคณะ/มหาวิทยาลัยใน

วาระเพื่อพิจารณา ทุกครั้งที่มีการประชุม 
1.5 จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในการผลิต

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเขียนบทความจากงานวิจัย 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกสองสัปดาห์ 

1.6 จัดทําวารสาร หรือจัดหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และการนํา
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะ การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และ
รายงานวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการสร้างสรรค์ ซึ่งได้นําเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงาน
อย่างเป็นระบบสามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้
นําเสนอผลการนําไปใช้จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น 
 
วิธีการคํานวณ 

 
 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
x 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีใดปีหนึ่งในรอบ 3 ปี โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ 4.5   : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
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  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เป็นผล
มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 
  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 
 2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 
 จํ า น วนแ ล ะ ร า ย ชื่ อ ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ที่นํ ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําของแต่ละคณะและหน่วย
งานวิจัย 
 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมดในแต่ละปีของแต่ละคณะและหน่วย
งานวิจัย 

1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยให้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

       (1) การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
       (2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
       (3)  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบเสนอมหาวิทยาลัยภายในเดือน
มิถุนายน 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
3. ติดตามผลการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ดังกล่าวจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดทําบัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการนํา

ผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
5. จัดทําบัญชีรายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และรายชื่อ

นักวิจัย หรือเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ทั้งในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ 

6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านการผลิตผลงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ในรอบปี 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพผลงาน 
0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.0 - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
x ๑๐๐ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจํารายปีตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ช่ือหน่วยงานที่
รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น 
โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมนิ 
 2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้
รายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน 
 หมายเหตุ รายช่ือวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ที่  4.6  : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
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เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบติัที่ดี 
จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําของแต่ละ
คณะและหน่วยงานวิจัย 
 
 จํานวนและรายชื่อผลงานที่ได้รับการจด
ลิขสิท ธ์ิของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําของแต่ละคณะและหน่วยงานวิจัย 
 
 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้ งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําของแต่ละคณะและหน่วยงานวิจัย 

    1 .  มอบหมายรองบริหาร /ผู้ อํ านวยการสํ านักงาน
อธิการบดี/งานพัฒนาวิชาการ/ในการรวบรวมผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ในปีที่ผ่าน ๆ มาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เพื่อนําไปจดลิขสิทธ์ิ 
    2. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินการผลิตผลงาน
วิชาการให้ได้รับการรับรองคุณภาพ 

(1) ผลงานวิชาการที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองก่อน  
ตีพิมพ์ 

(2) ผลงานวิชาการที่มีหน่วยงานที่ เชื่อถือได้ รับรอง
คุณภาพ (มี Peer  Review) 

(3) ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจดลิขสิทธ์ิ 
   3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการให้ ไ ด้รับการรับรองคุณภาพทั้ งระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ 

 
    4. กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลงาน
วิชาการให้นําไปสู่การรับรองคุณภาพการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
    5. จัดทําระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการดังกล่าวแก่สังคมได้
อย่างกว้างขวาง 
    6. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในรอบปี 
    7. กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการผลงาน
วิชาการให้นําไปสู่การรับรองคุณภาพการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
    8. จัดทําระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการดังกล่าวแก่สังคมได้
อย่างกว้างขวาง 
   9. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในรอบปี 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และ
สังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทํา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย  พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  
 

 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน                

                การสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 

       5.5 ผลการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18)  
 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม   

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้  จํานวน  5  ตัวบ่งช้ี (สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี+สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี)   คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด  
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยง
กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม   
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวจิัย 
 

 หมายเหตุ : 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางปฏิบติั 

ข้อ 1      มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลา และจิตแห่งการบริการ (service 
mind) ในการให้บรกิารวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให้บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย์
และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่าง ๆ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัด
และจุดเน้นของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

แนวทางปฏิบติั 

     ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ข้อ 2      มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําด้านอื่น ๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานํา
ความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ข้อ 3      มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนํา
ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ 
และ 2) นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

ข้อ 4      จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ
นักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย
ของคณะ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกําหนดไว้ 

ข้อ 5      คณะนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง
สม่ําเสมอ และเป็นรูปธรรม 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง
ความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการ
ทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกคณะ  
   
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และการจัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน้น และความเชี่ยวชาญของคณะ 

ข้อ 2      คณะมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ใน
ลักษณะของ  การสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ทําความ
เข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชน 

ข้อ 3      มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิด
กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ ความเช่ียวชาญไปใช้
ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน 

ข้อ 4      มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ ระบบและกลไกการให้ บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขต
การให้ บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการ
ควบคุมและการกํากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มี
ความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ 5      คณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็น
ที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนใน
ด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชิตและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็น
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอนต่อจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 2. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 3. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 
 4. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 5. ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือตําราต่อจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ 
ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   :   ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
       เรียนการสอนหรือการวิจยั (สมศ.8)
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 
1.  แผนในการให้บริการวิชาการที่คณะได้
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนหรือสังคม 

   1. รวบรวมกิจกรรม/โครงการการให้บริการวิชาการที่แล้ว
เสร็จต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 แล้วนํามาวิเคราะห์ผลการ
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.  หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ประจํามี
การรวบรวมจัดระบบและมีการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
ทางวิชาการ 

   2. จัดทําแบบฟอร์มสําหรับจัดระบบและประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 

3. หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ประจํามีการ
นํ า คว ามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการ
ให้บริการทางวิชาการมาพัฒนาการเรียน
การสอน หรืองานวิจัย 

  3. รวบรวมหลักฐานและรายงานสรุปผลการดําเนินงานการนํา
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมไปใช้ในการเรียนการสอน 
หรืองานวิจัย 

4.  งานวิจัยที่เกิดจากผลของการบริการ
วิชาการ 

  4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมทุก
โครงการ หรือกิจกรรม 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึง โครงการที่คณะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอก และเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและย่ังยืน  โดยคง                  
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชน
หรือองค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 
 4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ ความเข้มแข็ง และคุณค่าต่อสังคม 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4          :        ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
                    (สมศ.9) 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 
พื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กําหนดหรือคัดเลือกพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  
รายงานการวิจัยการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน เพื่อกําหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

สํารวจความต้องการของชุมชนเพื่อกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย
ความสําเร็จ พื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

จัดทําแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
ความสําเร็จพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

รายงานการประเมินพัฒนาการของการ
เรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมชน 

รายงานการประเมินความสําเร็จของ
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-  ประเมินพัฒนาการของการเรียนรู้ของชุมชนรวมทั้งการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน (ขอหารือเครือข่าย) 
-  ประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายที่กําหนด)พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น
ความสําเร็จชัดเจน 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะเลือกดําเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา และ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ
ฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคม  สันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นคณะพอเพยีงแบบอย่างเป็นต้น 
  ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่คณะเลือกดําเนินการในแต่ละเรื่องนั้น 
ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 
ประเด็นการพิจารณา  

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
 3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
 5. ได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

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

มีการดําเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  1. โครงการหรือกิจกรรมที่คณะได้ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 
  2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการประจําคณะที่คณะได้ดําเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
  3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน 

 4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสงัคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ 

 5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 
 6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.5           :      ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ.18) 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
 

 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา
การเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  
 
 
 

 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
               6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

     6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้  จํานวน  3   ตัวบ่งช้ี  (สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี + สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี)    คือ  
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้           :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้          :   คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ  
 

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

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 102 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      คณะมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้าน  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ
ส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมี
ผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจดัทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มี การติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการ
นําสู่   การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 2      คณะสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัด
โดยองค์การนักศึกษา 

ข้อ 3      3.1 คณะมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ 
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวที การแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
     3.2 คณะจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
     3.3 คณะมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน 

ข้อ 4      มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

ข้อ 5      5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 
     5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่
การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
     5.3 มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

ข้อ 6      6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
     6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ระดับนานาชาติ 
     6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล 
ได้รับ การอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   :  
 การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความสําคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ความรู้ โอกาสและกําลังใจ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถจะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 
 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะ
สากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐาน
ของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
อุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ
จิตใจ การมีน้ําใจเสียสละ และการส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรม
ในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธา เป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และ
พัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
 5. ได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2   : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)  
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เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ 
 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
 4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น 
ขั้นตอน และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
 5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้    : ผลลัทธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :  
 การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดย
มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่นแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการ
ทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่
สอดคล้องและเหมาะสม กับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และ
ความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 
 สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของ
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดํารงรักษ์สืบต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2. อาคาร สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 
 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3            : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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 4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น 
ขั้นตอน และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
 5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง   การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

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

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
 
 
 

7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

        7.5    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12)  
                7.6     การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน (สมศ.13)  
 

ตัวบ่งชี้  จํานวน  6  ตัวบ่งช้ี (สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี+สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี)  คือ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 
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ชนิดของตัวบง่ชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะ คือคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็น
ผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ  

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
  
 หมายเหตุ :       หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    : ภาวะผู้นําของคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ  
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 1      1.1 คณะกรรมการประจําคณะทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับ
ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนาคณะ และอัตลักษณ์ของคณะ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่มี
ต่อคณะก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 
     1.2 คณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
คณะและคณะกรรมการประจําคณะ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการคณะกรรมการประจําคณะ รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน 

ข้อ 2      2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ มีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพ (KPI) งานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและ
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเกบ็ข้อมูลและการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 
     2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบ และมีความเข้าใจร่วมกัน 
     2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

ข้อ 3      3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุ่มเปา้หมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 
     3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะอย่างครบถ้วน 
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสาร
ภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

ข้อ 4      4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
     4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความ
เสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 
     4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 

ข้อ 5      5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้า
งาน (on–the–job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
     5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

ข้อ 6      6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้
ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทาง การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้   ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
     6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
และรายงานการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกปี 
     6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในของคณะ และรายงานการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกปี 

ข้อ 7      7.1 คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารตามที่ระบุไว้
ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของคณะ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหาร 
     7.2 คณะกรรมการประจําคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร 
กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนา หรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
     7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม 
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ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของคณะอยา่งน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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ข้อ 1      1.1 คณะควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนํามาใช้ในการ
กําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
     1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ 
     1.3 คณะควรมี เป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น 
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) 
เทคนิคการเพิ่มผลงาน วิจัยภายในคณะ เป็นต้น 

ข้อ 2      2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น 
คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้าน  อื่น ๆ ที่คณะมุ่งเน้น 
     2.2 คณะควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นสําหรับใช้ใน
กระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ข้อ 3      3.1 คณะควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่น ๆ ที่คณะมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรม อย่างสม่ําเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
     3.2 คณะควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ เช่น การ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

ข้อ 4     4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเขา้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้
ง่าย 
    4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

    4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องให้
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

ข้อ 5      5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่
ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
     5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 
     5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ 
มาปรับปรุง และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 
     5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้    :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : คณะควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด  

 
เกณฑ์การประเมิน :   ใช้ข้อมูลผลดําเนินงานของระดับมหาวิทยาลัย  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

 ข้อ 1      1.1 คณะควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน
ระบบสารสนเทศของคณะและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
     1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
     1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
      - วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบ   แต่ละระบบ 
     - ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของคณะ 
    - ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจบัุน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิ 

      - ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบทั้ง hardware software (system 
software และ application software) database people ware และ facilities อื่น ๆ 
       - งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
       - การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
       - การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

ข้อ 2      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของคณะได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วย 

ข้อ 3      3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 
     3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของคณะควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 4      4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 
     4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
     4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
     4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ 5      มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้าน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบัน อุดมศึกษา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
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ชนิดของตัวบง่ชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   เพื่อให้คณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  
กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายของคณะตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)   

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2   

4. มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 
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หมายเหตุ :   
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมนิเปน็ศนูย์ (0) คะแนน เชน่ 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
**หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน

เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน 
การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกลา่วไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน)ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

ข้อ 1      1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ 
     1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบาย
หรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

ข้อ 2      ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
     - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานที่) 
     - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
     - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
     - ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
     - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
     - ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามบริบทของคณะ 
     2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร
การศึกษา 
     2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อคณะด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต
บุคลากร และทรัพย์สินของคณะเป็นสําคัญ 
     2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั
คน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
     2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง 

ข้อ 3      3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ตํ่า ได้ 
     3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาส และผลกระทบ 
     3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน
อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 
     3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทาง
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

การศึกษาของคณะ ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 
ข้อ 4      4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบัติการท่ีจะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะ และดําเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่  ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง การฟ้องร้องจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

ข้อ 5      5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ 
     5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง การแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ 

ข้อ 6      แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการความเสี่ยง และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก
นโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะ และจาก
หน่วยงานกํากับ 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตังบ่งชี้ : คณะกรรมการประจําคณะถือเป็นองค์กรหลักของคณะที่ต้องมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะ กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา 
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาคณะ
อย่างยั่งยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะจะ
มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะตามหน้าที่และ
บทบาทของคณะกรรมการประจําคณะ การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ (คะแนนเต็ม 5)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลคณะ 
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของคณะตามหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการประจําคณะ  
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลคณะ โดยมี
เอกสารหรือหลักฐาน หรือรายงาน หรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการประจําคณะ ได้
กําหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
คณะ 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญ อาทิ ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะกรรมการประจําคณะที่เป็นมติคณะกรรมการประจําคณะ 
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของคณะกรรมการประจําคณะที่กําหนดให้มี
ระบบการประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่ผ่านมา 
 6. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาํคณะ (สมศ.12)    
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการประจําคณะ จะมุ่งเน้น
การประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการประจําคณะ ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะแต่งต้ัง 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
คณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะตามหน้าที่
และบทบาทของผู้บริหารคณะกรรมการประจําคณะ  

 2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลคณะ โดยมี
เอกสาร หรือหลักฐาน หรือรายงาน หรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารคณะได้กําหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะ 

 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะที่เป็นมติคณะกรรมการประจําคณะ 

 4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะแต่งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6   : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ (สมศ.13) 
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การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับ
การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา 
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหัก
งบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของ
งบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิง
การบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

 
 
 
 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้  จํานวน  1   ตัวบ่งช้ี  คือ 
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ชนิดของตัวบง่ชี้   :         กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  คณะจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง
มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินต้อง
แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    ประเมนิในระดับมหาวิทยาลัย   
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร   
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ : 
       แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า 
หรือคณะจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร 
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน   :   ประเมินในระดับมหาวทิยาลัย   
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการ 

เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

ข้อ 1      1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินที่
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
     1.2 คณะควรตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็น
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่ง
อาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะ เงินบริจาค หรือคณะจะต้องจัดให้มีการระดม
ทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่ง
งบประมาณนั้น ๆ 

ข้อ 2      2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน 
และเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
     2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า และได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มี
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใ์ห้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
     2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของ
คณะในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้
รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 

ข้อ 3      คณะแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีที่แตกต่างกันได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนที่จะนํางบประมาณ
ประจําปีเสนอคณะกรรมการประจําคณะควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตาม
งบประมาณในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          - งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปี
มากน้อยเพียงใด 
          - เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมี
ความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 
          - เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาคณะแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

ข้อ 4      มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่าย และงบ
ดุลอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หัก
ค่าใช้จ่ายแล้วสถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของคณะในช่วงถัดไป 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ 
ข้อ 5      5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็น

รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่ และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มี
ผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 
     5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
     5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของคณะ 
     5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

ข้อ 6      6.1 สถาบันที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว ควรจัดให้
มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจํา
ทุกปี 
     6.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นทางการ 

ข้อ 7      7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ
ติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
     7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจําคณะตามแผนที่กําหนด 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification                     

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 
      9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          9.2  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  (สมศ.15) 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   

ตัวบ่งชี้  จํานวน  2   ตัวบ่งช้ี  (สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี + สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของคณะให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะและสาขา ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี                                     
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าคณะสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ    

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 128 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

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

มีการดําเนนิการ 
1  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  4 
หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

แนวปฏิบัติที่ด ี
เกณฑ์

มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

ข้อ 1      1.1 คณะควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ โดย
อาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่คณะพัฒนาขึ้นเอง 
     1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
     1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึง
ระดบัผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

ข้อ 2      2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ต้องให้ความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี 
ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
     2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง
กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
     2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 
     2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
     2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อ 3      3.1 คณะอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของ
คณะเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     3.2 ตัวบ่งชี้ที่ เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของคณะควรชี้ วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
     3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งช้ีนั้น ๆ และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4     4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

     4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

ข้อ 5     คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์ และดําเนินการ หรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 

ข้อ 6      คณะควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อ
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น 

ข้อ 7      คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้
บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะ เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชน
ผู้รับบริการทางวิชาการของคณะได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ
ของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือ
การให้ความร่วมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

ข้อ 8      8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างคณะ ทั้งในส่วนของระดับคณะหรือ
สาขาวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่น ๆ 
     8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
     8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 9      9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
     9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ 
     9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 130 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
 

 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศกึษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  ทั้งนี้คณะจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้น
ด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้จะเป็นคะแนนที่
สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะได้ ดังนั้นในการ
ประเมินตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการ
ประเมินใหม่ 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโดยต้นสังกัด 

 จํานวนป ี  

 
หมายเหตุ 
  ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของคณะ  ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 
ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น 
  - ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553 
  - ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553 
  - ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนน
ของตัวบ่งช้ีนี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด จํานวน 
3 ปีก่อนปีที่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  9.2   : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  
(สมศ.15) 
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 มหาวิทยาลัยได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับสาขาวิชา เพื่อให้สาขาวิชาได้ดําเนินการตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยได้กําหนดตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) และตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ดังนี้  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการดําเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อให้สถาบัน
ดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มคีุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรบั และสามารถตอบสนองสังคมในทศิทางทีถู่กต้องเหมาะสม 
 
ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ใน
สาขาวิชา โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. มี ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อคณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 

3.2   องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ระดับสาขา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ    
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ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
8. มีการนํ าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณบดีและคณะกรรมการ  

ประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และนําผลการปรับปรุงเสนอต่อ
คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7-8 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และ ตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
หมายเหตุ  : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  2555  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบเวลาที่กําหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ ดําเนินงาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้ การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร             ตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี
การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ
มากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล   การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ 
รวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
โครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
   

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทุก

สาขาวิชา 
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ  เปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้   เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ 
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นํา
ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อย่างน้อย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชาหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรา้งคณุธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น
ปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบันจึงควรมีการวัด
ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม

ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทั้งสาขาวิชา 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด  
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม  
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

5. มีนักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกีย่วกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ           
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.9  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูลการมีงานทาํของบัญฑิต (สมศ.1)  
 คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในปีการศึกษานั้น  

 การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่จะ

สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างน้อยร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชา 

2. มีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงานทําให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจํานวนบัณฑิตที่
ได้งานทําภายใน 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

3. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

4. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 85ของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

5. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.11  :  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่                      
                        (สมศ.3)(เฉพาะปรญิญาโท) 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 
 ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ 
หรือศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่  
 การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article 
หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก  การประชุม
วิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น 
  การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตร ีที่
เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมท่ีเกี่ยวข้องและมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของ
ผลงานในการเผยแพร่ เช่น 
  - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย 
ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
  - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับใน  วง
วิชาการ 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
  กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.125 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญใน
สาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

0.25 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

0.50 
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site 
ของสํานักงานฯ 

0.75 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของ
สํานักงานฯ 

1.00 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

0.50 มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 
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 *อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า 

เกณฑ์มาตรฐาน ประเดน็ ร้อยละ คะแนน หมายเหต ุ

ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 
 

50 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 2553  
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1  :  ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

6. มีผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด บริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
2. จัดหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
        - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
        - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดแผน แนวทางและขั้นตอนการทําวิจัยของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับคณะ 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างน้อยร้อย
ละ 75 ของอาจารย์ในสาขาวิชา 

 4. คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ 75ของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

5. คณาจารย์มีส่วนร่วมการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสาขาวิชา 
8. มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 



 144 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจาํ 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบัน อุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ประเดน็ เงิน คะแนน หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

60,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก        × 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
 1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 2. 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ : 
 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน
นั้น ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้  ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  : งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ และจํานวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนั้นสามารถนาํมานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร่างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการ
จัดแสดง (Performence) ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และการ
แสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาด
องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้อง และมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของ
ผลงานในการเผยแพร่ เช่น  
 - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากดลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย
ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Website 
ของสํานักงาน ฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความ
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายช่ือ
วารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Website ของ
สํานักงาน ฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
สถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

0.50 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดบั
นานาชาติ 
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 * อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x 100 

 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเดน็ ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 
คะแนน หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี ป ฏิ ทิ น  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ 4.5  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใชป้ระโยชน์ (สมศ. 6) 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย 
และรายงานวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จรงิตามวัตถุประสงค์ 
และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการสร้างสรรค์ ซึ่งได้นําเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงาน
อย่างเป็นระบบสามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้
นําเสนอผลการนําไปใช้จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น 
วิธีการคํานวณ 
 
 

 
 
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเดน็ ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 
คะแนน หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2.จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์× 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงาน 
0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.0 
- ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 
วิธีการคํานวณ 
 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x 100 

   
เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเดน็ ผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ คะแนน หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1.ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี ป ฏิ ทิ น  
2.จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1 กลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมี  การจัด
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวชิาการต้องมีความเช่ือมโยง
กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
  

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดหรือมีส่วนร่วมกับคณะในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ  

การเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม    
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพ ที่
สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพ และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการ
ทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในด้านการบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตร 

2. มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับผลการสํารวจ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการ 
4. มีการนําผลในข้อ 3 ไปจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการในปีต่อไป 
5. มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน 

หรือจัดทําเป็นบทความวิชาการ หรือ หนังสือ หรือตํารา หรือ การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ การ
เปิดรายวิชาใหม่ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี ้ 6.1 กลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 
ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีส่วนร่วมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 
รายวิชา 

3. มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน การสอนต่อ
สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
  คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมนีวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจซึ่ง
กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชา 

3. สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของคณะ 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณบดีและ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของทุกองค์ประกอบสาขาวิชา 

7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นรับทราบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข้อ  

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ     



 

บทที่ บทที่ 44  
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 
 

4.1 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการ ที่จะ
สนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน 
การดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ 
และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้องทํางานเชื่อมโยง
บูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 1) ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ  
8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
กําหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏใน
บทที่ 3 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

จํานวนตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต หรือผลลัพธ ์ รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน 
   วัตถุประสงค์ และ 
   แผนดําเนินการ 

- ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16 
และ 17 1 + 2 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 
2.6 และ 2.7 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 และ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1, 2, 
3, 4 และ 14 

8 + 5 

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 
3.2 - 2 

4. การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 
4.2 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ที่ 5, 
6 และ 7 3 + 3 

5. การบริการทางวิชาการ 
   แก่สังคม - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 

5.2 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8, 9 
และ 18 2 + 3 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม - ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10 

และ 11 1 + 2 

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2, 
7.3 และ 7.4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 
และ 13 4 + 2 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไก 
   การประกันคุณภาพ - ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 1 + 1 

รวม 4 18 1 + 18 23 + 18
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4.2 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ดังนั้นจึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2549      
ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 

1) บัณฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
    มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี

ดุลยภาพ 
  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ       
การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ 
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระทางวิชาการ 

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของ  
การอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมิน
และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
  3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม และ
ประเทศชาติ 
  4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศ   
อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  ค. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ การแสวงหา 
การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
  1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
  2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่
ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์ รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ 
   บัณฑิต - - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1, 2, 
3 และ 4 

1 + 4 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร 
   จัดการอุดมศึกษา 
    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

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

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 
และ 13 7 + 2 

    ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 
2.3, 2.5 และ 
4.3 

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

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 16, 
17 และ 18 

13 + 9 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ  
   พัฒนาสังคมฐานความรู้ 
   และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
และ 7.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 6 
และ 7 2 + 3 

รวม 4 18 1 + 18 23 + 18
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4.3 ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน
อย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึง
สามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏ
ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลพัธ ์ รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1, 
2, 3, 4, 8,9 และ 18 

7 + 7 

2. ด้านกระบวนการ 
   ภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 

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

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10, 
11, 12, 13, 15, 16 
และ 17 

10 + 7 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 
2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 
7.2 

ตัวบ่งชี้ สมศ . ที่ 5, 
6, 7 และ 14 4 + 4 

รวม 4 18 1 + 18 23 + 18
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4.4 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มี
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก
มาตรฐานละ 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  1.1) ด้านกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุก
ประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
ครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
  ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเป็น
อย่างอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  1.2) ด้านวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
และผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผน
รับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
  1.3) ด้านการเงิน 
  สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุน มี
แผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่
กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร 
การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมิน
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และวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงิน 
ทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
  1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้ 
โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว้ 
มีการเผยแพร่ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่
ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วยหลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
 2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผน 
การรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตาม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  2.2) ด้านการวิจัย 

  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต้
จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้าง
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
  สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน
ระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อ
แสวงหาคําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า
หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
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  2.4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ

หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง
ให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง และมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานด้านนี้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน 
 ดังนั้นในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน    
แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
สถาบนัอุดมศกึษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต หรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ และ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

    

   (1) ด้านกายภาพ ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  - 1 
   (2) ด้านวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 

และ 2.3 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1, 2.4, 
และ 2.6 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 5 + 1 

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

7.2, 7.3, 7.4 และ 
9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 
12, 13, 15, 16 
และ 17 

6 + 5 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งช้ีที่ 2.7, 3.1 
และ 3.2 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 และ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1, 
2, 3 และ 4 

4 + 4 

   (2) ด้านการวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 และ 
4.2 
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่  
5, 6 และ 7 

3 + 3 
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มาตรฐาน 
สถาบนัอุดมศกึษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิต หรือ

ผลลัพธ ์
รวม 

   (3) ด้านการให้บริการทาง 
        วิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 และ 
5.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8, 
9 และ 18 

2 + 3 

   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 
        และวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่  
10 และ 11 

1 + 2 

รวม 4 18 1 + 18 23 + 18
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ปีงบประมาณถัดไป ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 

เปรียบเทียบปีงบประมาณกับปีการศึกษา ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม)
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                  
 
 

 

พ.ค. – มิ.ย. 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม)
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจําปีการศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งชี้
ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการ
จัดทํา SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ 
วิธีการและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี 

                 
 
 
 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้
ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online  
(มีทีมงานให้คําปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หน่วยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บข้อมูล
พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการตาม
ความเหมาะสม) 
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ตารางที่ 4.5 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. - พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม)
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     3. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดทํา 
SARและเตรียมการประเมินระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

                 

     4. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

                 

     5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทํา SAR บนระบบ 
CHE QA Online และเตรียมการประเมิน
ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับคณะวิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า 

                 

     6. ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าบนระบบ CHE QA Online 

                 

      7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทํา SAR บน
ระบบ CHE QA Online และเตรียมการ
ประเมินระดับสถาบันและแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับสถาบัน 

                 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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ตารางที่ 4.5 วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. - พ.ค.
มิ.ย. 

(เปิดเทอม)
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE 
QA Online และนําผลการประเมินเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันใน
ปีการศึกษาถัดไป 

                 

      9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป 
หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปี 

                 

      10. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR 
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน)ให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online และหน่วยงานต้น
สังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา) 

                 
 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง



บทที่ บทที่ 55  
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง((SSAARR))  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
 

 
5.1  รูปแบบการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง 

 รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  5  ส่วน มรีายละเอียดดังนี้  
1.  ส่วนนํา  ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้แก่   

1.1  ที่ต้ัง 
1.2  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค์ 
1.4  นโยบายการประกันคุณภาพ 
1.5  โครงสร้างองค์กร 
1.6  โครงสร้างการบริหาร 
1.7  รายช่ือผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
1.8  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1.9  จํานวนคณาจารย์และบคุลากร 
1.10  จํานวนนักศึกษา 
1.11 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1.12  งบประมาณ 

  2.  ส่วนสาระ  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด     
โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ  ประกอบ  ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมิน
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ช้ีให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของคณะ และสาขา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ได้แก่  
กิจกรรมที่คณะและสาขาดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้  การประเมินผลตามเกณฑ์  การประเมินผลเทียบกับ
เป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ  และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้     
ตามรายองค์ประกอบ  ได้แก่  
   2.1  องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 
   2.2  องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
   2.3  องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   2.4  องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 
   2.5  องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   2.6  องค์ประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   2.7  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
   2.8  องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
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   2.9  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 3. ส่วนสรุป  สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่นแนวทาง
เสริมจุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ  เพื่อปรับปรุงแผนในการพัฒนาการดําเนินงานให้
สอดรับกับเป้าหมายต่อไป 

4. เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูลพ้ืนฐานของแต่
ละหน่วยงาน 
 
การกําหนดรหสัหลักฐานอ้างอิงเปน็ตัวเลข 
 

รหัส ความหมาย 
ตัวที่หนึ่ง องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวที่สอง ตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ 
ตัวที่สาม เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี 
ตัวที่สี่  ลําดับที่ของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน 

 
 

        
     องค์ประกอบที่  1 
                       ตัวบ่งช้ีที่  1 
     ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน 
    1.  1  -  1 - 1 
     
        ลําดับที่หลักฐาน 1                
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5.  ภาคผนวก  และเอกสารประกอบอื่นๆ  ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเองและ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ  ส่วนเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก  อาจเป็นเอกสารที่มกีารอ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ซึ่ง 
 จะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีสําคัญในการชี้วัดผลของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

5.1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาย 
5.2  นิยามศัพท์เฉพาะ 
5.3  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.4  ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 
5.2  แนวทางการจัดเก็บหลกัฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมนิ 

1. กําหนดระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง  และการกําหนดรหัส 
2. กําหนดสถานที่จัดเก็บ 
3. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาํหรับจัดเก็บ  เช่น  ตู้  แฟม้สัน  แฟ้มแขวน 
4. กําหนดผู้มีหนา้ที่จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหลักฐาน 
5. การกําหนดงบประมาณสนับสนุน 
6. การกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ 
    ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
    มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนร้ทู  ี่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  
    (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
    ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
      จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหตุ 
 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการ
ที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม
อนุโลมให้ปรับตัวบ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้ 
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 ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุด
วิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 
  ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ข 
แบบรายงานผลการประเมิน 

 
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 

 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
        โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

ผลการประเมนิ1

ตัวต้ัง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 17    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1    

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2     

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8    

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1  
 

  

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2     

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3  
 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 4     
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ผลการประเมนิ1

ตัวต้ัง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2    
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1    
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  
 

  

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5     

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6  
 

  

 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7  
 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 9    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18    
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1    
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10    
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 11    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12    
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13    
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1    
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ผลการประเมนิ1

ตัวต้ัง ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1    

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15   
นําคะแนนที่ได้จาก 23 
ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.  
มาเฉลี่ย และบันทึกไว้ 

 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุ
เป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน     กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง     กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา                โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องค์ประกอบ 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1       
องค์ประกอบที่ 2       
องค์ประกอบที่ 3       
องค์ประกอบที่ 4       
องค์ประกอบที่ 5       
องค์ประกอบที่ 6       
องค์ประกอบที่ 7       
องค์ประกอบที่ 8       
องค์ประกอบที่ 9       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ       
ผลการประเมนิ       
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ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน     กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง     กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา                โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1       
มาตรฐานที่ 2 
      มาตรฐานที่ 2 ก 
      มาตรฐานที่ 2 ข 

     ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 
มาคํานวณ 

มาตรฐานที่ 3       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมนิ       
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ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน     กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง     กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา                โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
Input Process Output รวม 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

ด้านกระบวนการภายใน      ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 
มาคํานวณ 

ด้านการเงิน       
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง       

ผลการประเมนิ       
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ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน     กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

    กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง 
    ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา     และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
    ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี     โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

     
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานสถาบัน 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ  

ความพร้อมในการจัดการศึกษา 
      

   (1) ด้านกายภาพ       

   (2) ด้านวิชาการ       

   (3) ด้านการเงิน       

   (4) ด้านการบริหารจัดการ      
ไ ม่ นํ า ตั ว บ่ ง ชี้ 

สมศ.ที่ 15 มา 

คํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
      

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต       
   (2) ด้านการวิจัย       
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
      

   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมิน       



ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ผลการดําเนินงาน1

ตัวตั้ง    ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

      ผลลพัธ ์
 (%หรือสัดส่วน) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินโดย 
คณะกรรมการ (เกณฑ์สกอ.)

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1      

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  

 
 

  
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  

 
  

 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5        
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8       

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1  

 
 
   

 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2  

 

    

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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ผลการดําเนินงาน1

ตัวตั้ง    ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

      ผลลพัธ ์
 (%หรือสัดส่วน) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินโดย 
คณะกรรมการ (เกณฑ์สกอ.)

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3  

 
 

  
 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4  

 

  
 

 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14  

 

  
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2       

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  

 
   

 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5  

 
    

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6  

 
  

 
 
 

 

   ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7  
 

 
  

 

 

 



ผลการดําเนินงาน1

ตัวตั้ง    ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ตัวหาร 

      ผลลพัธ ์ การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินโดย 

 (%หรือสัดส่วน) คณะกรรมการ (เกณฑ์สกอ.)
หมายเหต ุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2       
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18      
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1       
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11      
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2       
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3        
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4       
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12      
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13      
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1       
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15      นําคะแนนที่ได้จากคะแนนเฉลี่ย 23 ตัวบ่งชี้ 
 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบบเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง ป.2 ก   ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องค์ประกอบคุณภาพ 
I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1               - สกอ. 1.1       -    
องค์ประกอบที่ 2 สกอ. 2.2,2.3 และ 2.5 สกอ. 2.1,2.4,2.6 และ 2.7 สกอ. 2.8    
องค์ประกอบที่ 3               - สกอ. 3.1 และ 3.2     -    
องค์ประกอบที่ 4 สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2     -    
องค์ประกอบที่ 5               - สกอ. 5.1 และ 5.2     
องค์ประกอบที่ 6               - สกอ. 6.1     
องค์ประกอบที่ 7               - สกอ. 7.1,7.2,7.3 และ 7.4     
องค์ประกอบที่ 8               - สกอ. 8.1     -    
องค์ประกอบที่ 9               - สกอ. 9.1     -     
 รวมคะแนนตาม I P O       
    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.2 ข   ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องค์ประกอบคุณภาพ 
I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1         - สกอ. 1.1 สมศ. 16 และ 17    

องค์ประกอบที่ 2 สกอ. 2.2, 2.3 
และ 2.5 

สกอ. 2.1, 2.4, 2.6 
และ 2.7 

สกอ. 2.8 และ สมศ. 
1, 2, 3, 4, 14 

   

องค์ประกอบที่ 3         - สกอ. 3.1 และ 3.2              -    
องค์ประกอบที่ 4 สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2 สมศ. 5,6 และ 7    
องค์ประกอบที่ 5         - สกอ. 5.1 และ 5.2 สมศ. 8,9 และ 18    
องค์ประกอบที่ 6         - สกอ. 6.1 สมศ. 10 และ 11    
องค์ประกอบที่ 7         - สกอ. 7.1, 7.2, 7.3 

และ 7.4 
สมศ. 12 และ 13    

องค์ประกอบที่ 8         - สกอ. 8.1              -    
องค์ประกอบที่ 9         - สกอ. 9.1              -     
  รวมคะแนนตาม I P O       
     ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.3  ก ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1             -               - สกอ. 2.8    
มาตรฐานที่ 2 ก              - สกอ. 1.1, 2.4, 7.1, 7.3,  

7.4, 8.1 และ 9.1 
      -    

มาตรฐานที่ 2 ข สกอ. 2.2, 2.3, 2.5    
และ 4.3 

สกอ. 2.1, 2.6, 2.7,3.1, 3.2,
4.1, 5.1,5.2, และ 6.1 

      -    

มาตรฐานที่ 3  - สกอ. 4.2 และ 7.2       -    
 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
   ของทุกมาตรฐาน 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.3 ข ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 40 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1            -              - สกอ. 2.8 และ สมศ. 
1, 2, 3 และ 4 

   

มาตรฐานที่ 2 ก            - สกอ. 1.1, 2.4, 7.1, 7.3, 
7.4, 8.1 และ 9.1 

สมศ. 12 และ 13         

มาตรฐานที่ 2 ข สกอ. 2.2, 2.3, 2.5 
และ 4.3 

สกอ. 2.1, 2.6, 2.7, 3.1, 
3.2, 4.1, 5.1,5.2 และ 6.1 

สมศ. 8, 9, 10, 11,  
14, 16, 17 และ 18   

   

มาตรฐานที่ 3              - สกอ. 4.2 และ 7.2 สมศ. 5,6 และ 7    
 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
  ของทุกมาตรฐาน 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.4 ก ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  23 ตัวบ่งชี้ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย            - สกอ. 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 5.1 

และ 5.2 สกอ. 2.8    

ด้านกระบวนการภายใน สกอ. 2.5 สกอ. 1.1, 2.1, 2.4, 4.1, 6.1, 
7.1,7.3,7.4 และ 9.1       -    

ด้านการเงิน สกอ. 4.3 สกอ. 8.1       -    

ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม สกอ. 2.2 และ 2.3 สกอ. 4.2 และ 7.2       -    

   เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
     ของทุกมุมมอง 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.4 ข ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 40 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

ด้านนักศึกษาและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

           - สกอ. 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 
5.1 และ 5.2 

สกอ. 2.8 และ 
สมศ. 1, 2, 3, 4, 8, 
9 และ 18 

     

ด้านกระบวนการภายใน สกอ. 2.5 สกอ. 1.1, 2.1, 2.4, 4.1, 
6.1, 7.1, 7.3, 7.4 และ 9.1 

สมศ. 10, 11, 12,  
13, 16 และ 17 

   

ด้านการเงิน สกอ. 4.3 สกอ. 8.1          -    

ด้านบุคลากรการเรียนรู้  
นวัตกรรม 

สกอ. 2.2 และ 2.3 สกอ. 4.2 และ 7.2 สมศ. 5, 6, 7 และ  
14 

   

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
    ของทุกมุมมอง 

      

    ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.5 ก ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา I P O รวม 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00   การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ สกอ. 2.5                   -      -    
(2) ด้านวิชาการ สกอ. 2.2 และ 2.3 สกอ. 2.1, 2.4, 2.6     
(3) ด้านการเงิน           - สกอ. 8.1      -    
(4) ด้านการบริหารจัดการ           - สกอ. 1.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งขี้ของมาตรฐานที่ 1       
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  สกอ. 2.7, 3.1 และ 3.2 สกอ. 2.8    
(2) ด้านการวิจัย สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2     
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ 
แก่สังคม       

 สกอ. 5.1 และ 5.2     

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

 สกอ. 6.1      
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ตาราง ป.5 ข ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 40 ตัวบ่งชี้ (ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 มาคํานวณ) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ 
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

   (1) ด้านกายภาพ สกอ. 2.5                      -               -    
   (2) ด้านวิชาการ สกอ. 2.2, 2.3 สกอ. 2.1,2.4,2.6 สมศ. 14    
   (3) ด้านการเงิน         - สกอ. 8.1               -    
   (4) ด้านการบริหารจัดการ         - สกอ.  1.1, 7.1, 7.2,  

7.3,7.4 และ 9.1 
สมศ. 2, 13, 16  
และ 17 

   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งขี้ของมาตรฐานที่ 1       
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม 
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  สกอ. 2.7,3.1 และ 3.2 สกอ. 2.8 และ 
สมศ. 1,2, 3 และ 4 

   

   (2) ด้านการวิจัย สกอ. 4.3 สกอ. 4.1 และ 4.2 สมศ. 5, 6 และ 7    
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม       สกอ. 5.1 และ 5.2 สมศ. 8, 9 และ 18    
   (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สกอ. 6.1  สมศ. 10 และ 11    



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
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