
 (ก) 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545            
หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา  48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฉบับนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะฯ ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจ เพื่อความมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ.           
โดยน าองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ.2554-2558) มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยก าหนดเป็น 10 องค์ประกอบ 49 ตัวบ่งช้ี 
ตามบริบทของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
20 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของรัฐบาล 2 ตัวบ่งช้ี 
 

                   
(อาจารย์ ดร.มนญัญา ปริยวิชญภักดี) 

คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ค ำน ำ 



 (ข) 

 หน้า 
ค าน า (ก) 
สารบัญ (ข) 
สารบัญภาพ (จ) 
สารบัญตาราง (ฉ) 
บทท่ี  1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี 
 

  ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา   
    ระดับอุดมศึกษา 

1 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)    
     พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 

  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) 4 
  การประกันคุณภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 5 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
  การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน 

    คุณภาพภายนอก  
12 

  มหาวิทยาลัยกับตันสังกัด 13 
  นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
14 

  แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 15 
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 
  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย     

     ราชภัฏเพชรบุรี 
20 

  
บทท่ี 2 ข้อมูลเบ้ืองต้นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
  ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี 33 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ  และเป้าประสงค์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
35 

  นโยบายการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 37 
  อัตลักษณ์ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 38 
  โครงสร้างการบรหิารของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุร ี 39 
  คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 40 
  แผนปฏิบัตงิานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 47 

 
 
 
 

 หน้า 
บทท่ี 3  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  
  แนวทางการพัฒนาตัวบง่ช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

     ระดับอุดมศึกษา 
53 

  องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การประเมิน 57 

สารบญั 

สารบญั (ต่อ) 



 (ค) 

 - องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 57 
 - องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 64 
 - องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 90 
 - องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 93 
 - องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 105 
 - องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 111 
 - องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 115 
 - องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 125 
 - องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 128 
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บทท่ี 4 การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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  วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 134 
  การเรียงล าดับรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา คณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ และ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปกีารศึกษา 2556-2557 
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  ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 145 
  ความหมายของหมายเลขในข้อมลูอ้างองิ ปีการศึกษา 2555 150 
บทท่ี 5 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2555-2557  
  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 151 
  ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 152 
  แบบรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 156 
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  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 175 
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 ค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
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สารบญัตาราง 

(ฉ) 



1 

บทท่ี  1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในด้านการ

ผลิตบัณฑิต  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพระดับสูง  สนองความต้องการของสังคมทั้งในภาครัฐและ
เอกชน  และสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ  จากภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึง
ตระหนัก  และพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  ดังนั้นเมื่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดความมุ่ง
หมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา  ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของมาตรฐานการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

 

1. ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัย
ดังกล่าวคือ 

1.1 คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากข้ึน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

1.2 ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

1.3 สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ระดับท้องถ่ินและชุมชน 

1.4 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

1.5 สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability)ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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1.7 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.8 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

1.9 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.9.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดข้ึน โดยเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

1.9.2 เพื่อให้สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ 
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

1.9.3  เพื่อให้สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง  จุดที่
ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง  และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

1.9.4 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบัน 
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

1.9.5 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  การประกัน
คุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
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ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพภายนอกเป็น
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก (พ.ศ.2544-2548) รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) รอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) เสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นการ
ประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะ แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักเช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือ
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การ
ประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่ มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 5 ประการ  
ดังต่อไปนี้ 

1.  เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือ
การให้คุณ – ให้โทษ 

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

3.  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
5.  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัต ิโดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของ
สถาบันและผู้เรียน 

 

3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย  ทั้งการ
พัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท 
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ท้องถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม   
ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบ
รับรองวิทยฐานะ(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเช่ือถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต จากกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลติบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตในชุมชน สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอตุสาหกรรมและบรกิาร สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2ลักษณะคือ 
ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 

กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอดุมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
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ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ก าหนดสถานะมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม 
ข การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม  

 
4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด  5 ที่ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป  มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 
3 ด้านน้ี อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  

แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาของชาตินอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปน็มาตรฐานแมบ่ทแลว้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น  ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้การจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่
พัฒนาข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
ทั้งนี้ ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่  1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้

สังคมแห่งความรู้ 
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่งการ

เรยีนรู ้

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
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5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จากประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท าให้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง นโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อม
ของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  
(accountability)  ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  เว้นวรรคหลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไป
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ระยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดย
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ใน
ฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ  

5.1.1 วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

5.1.2 เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยน
ให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 

5.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดย
ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

5.2.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ก าหนดไว้ 

5.2.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 

5.3 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 

5.3.1 ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3.2 ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใช้
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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5.3.3 ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

5.3.4 ให้คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตในด้านหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ คณาจารย์และระบบการ
พัฒนาคณาจารย์  สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น  อุปกรณ์การศึกษา 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรทั้งนี้  ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร  โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
วิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.4  การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด า เนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

5.5  การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาน้ันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปแีละแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

5.6 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.6.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินภารกิจ
ของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจ
ว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5.6.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้อง
ด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  ตัวบ่งชี้เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาจากหลกัเกณฑ์ดังกลา่วและผนวกกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้องค์ประกอบคุณภาพ 10 
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ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  การผลิตบัณฑิต  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ และนโยบายรัฐบาล 3ดี (3D) ซึ่งตัวบ่งช้ีดังกล่าวสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด 
ดังนั้น จึงได้พฒันาตัวบ่งช้ีที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินปัจจัย
น าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้น าเสนอตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการน าตัวบ่งช้ีดังกล่าวไป
ใช้ เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งช้ีซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

 

5.6.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันท่ีจะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกัน
ทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือ
สาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการ
ด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

 

5.6.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวิเคราะห์และวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการ

วัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง และถูกต้องตรงกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินตลอดถึงการปรับปรุงและพัฒนาตาม
มาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 
49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนา” 
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6. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ปจัจยัน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่ เน้นการประเมินผลการจัด
การศึกษา ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยได้เช่ือมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อน าเสนอสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเช่ือมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันใน
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

ข้อมูลป้อนกลบั 

การ

ปฏิบตัิงาน

ของสถาบนั 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบนั 

รายงานประจ าปี การตรวจเย่ียม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตามผล 

การประกนัคุณภาพภายใน การประกนัคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลบั 
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7.  มหาวิทยาลัยกับต้นสังกัด 
 มหาวิทยาลัยกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
7.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสาขาวิชา  คณะ  หน่วยงานสนับสนุนและ

มหาวิทยาลัยในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยน้ันก าหนดข้ึน  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

7.2 เพื่อให้สาขาวิชา  คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
และเป็นสากล 

7.3 เพื่อให้สาขาวิชา  คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง  จุดที่ควร
ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน  เพื่อเสริมจุดแข็ง  และพัฒนาจุดที่ควร จะ
ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

7.4 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

7.5 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

8. นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และตรงความต้องการของสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ คณะ ส านัก สถาบัน 
ศูนย์จัดการศึกษาฯ และสาขาวิชาได้ปฏิบัติ ดังนี้  

8.1 ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและ
คุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ  

8.2 จัดท ามาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน เพื่อการด าเนินการประเมินคุณภาพของงานในแต่
ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานสากล  

8.3 ให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของทุกหน่วยงาน 
ภายใต้กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการ
พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

8.4 สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน  

8.5 ให้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น
หน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานภายในของ
มหาวิทยาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มีการน าระบบการประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกลไกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดท า
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอก  

8.6 จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  

8.7 ผู้บริหาร ต้องน าข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

8.8 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตาม
หลักการคุณภาพ PDCA 

 

9. แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ  หน่วยงานสนับสนุนและสาขาวิชา  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้ก าหนดแนวปฏิบัติ 
เพื่อให้ คณะ ส านัก สถาบัน และสาขาวิชา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้  

9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
รวมถึงให้ค าปรึกษา ประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจนก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ หน่วยงานสนับสนุน และสาขาวิชา เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

9.2 ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจ าเป็น  
9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการภายใน เพื่อพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าและข้ันสูง และเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งก าหนดกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและท าให้เกิดการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ข้ึน ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน  

9.4 จัดท าระบบข้อมูลทีท่ันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และอาคารสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ฯลฯ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

9.5 มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร  
9.6 มีการศึกษาความต้องการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
9.7 ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลการการเรียนการสอนอย่างเป็นมาตรฐานและ

ด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
9.8 มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ

และสม่ าเสมอ  
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9.9 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

9.10 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลติผลงานทางวิชาการและสือ่การเรยีนรูท้ี่มีคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอและให้มีการด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

9.11 สนับสนุนให้มีระบบห้องสมุดและระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และพอเพียงต่อ
ความต้องการ และมีการติดตามผลการใช้และการบริการอย่างสม่ าเสมอ 

9.12 จัดระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การใช้งานอาคารสถานที่ และทรัพยากร
ทางการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

9.13 มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

9.14 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

9.15 มีระบบการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์  และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ 
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม  

9.16 จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานสนับสนุน 
และสาขาวิชา เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  และพร้อมที่จะรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 

10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย  คณะ สานัก/สถาบัน สาขาวิชา โดยมีแนวคิดดังนี้  

10.1 ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่น แน่วแน่ ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  

10.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสานึกทีมุ่่งที่คุณภาพ  
10.3 บุคลากรในองค์กรมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่

เสมอ  
10.4 มีการท างานเป็นทีมโดยแบ่งความรับผิดชอบ  
10.5 สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร  
10.6 มีแผนพฒันาบุคลากรทกุระดบัอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
10.7 ควบคุมปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพการศึกษาให้มมีาตรฐาน  
10.8 บรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ และมเีป้าหมายทีจ่ะปรับปรงุคุณภาพของระบบและ

กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มอียู่เพือ่ให้เกิดคุณภาพ  
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10.9 ขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ไหเ้กิดความผิดพลาดในการด าเนินงานหรอืการสูญเสียของ
ผลผลิต  

10.10 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรบัปรุงการด าเนินการให้ได้ผล
ผลิตทีพ่ึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 เพื่อให้ภารกิจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงด าเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามแผนภาพที่ 1.3 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการควบคมุคุณภาพ 

(Quality Control) 
ระบบตรวจสอบคณุภาพ 

(Quality Audit) 
ระบบประเมินคุณภาพ 

(Quality Assessment) 

1. พฒันาระบบการประเมินผลภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลยัและสนบัสนนุ
สง่เสริมให้พฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของมหาวทิยาลยัโดย 
   1.1 การประเมินภายใน 

   1.2 จดัท ากรอบการประเมิน 

   1.3 เคร่ืองมือการประเมิน 

2. น าผลการประเมินมาพจิารณา
สนบัสนนุ สง่เสริมให้มีการพฒันา
มหาวทิยาลยัอย่างต่อเน่ือง 
การประเมินภายนอกโดย 

    2.1 องค์กรอิสระระดบัประเทศ 

พฒันาระบบการตรวจสอบ  
การปฏิบตัิงาน โดยตนเองและ
รายงานการด าเนินงานตามเกณฑ์/
มาตรฐาน ตวัชีว้ดั โดย 

1.จดักระบวนการตรวจสอบ 
ภายในเพื่อให้การปฏิบตัิตาม/
มาตรฐานตวัชีว้ดั 

2. การตรวจสอบการปฏิบตัิ จาก
ภายนอก 

3.ตรวจสอบหลกัฐาน หรือรายงาน 

พฒันาการควบคุมการปฏิบตัิ 
งานให้เกิดคุณภาพโดยก าหนด
นโยบาย เกณฑ์/มาตรฐาน 
ตวัชีว้ดัของ 
    1. ปัจจยัน าเข้า 
    2. กระบวนการผลติ 

    3. ผลผลติ 

    4. ผลลพัธ์ 
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แผนภาพท่ี 1.3   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย    จะประกันว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดท า
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการก ากับดูแลตนเอง (Self-regulation 
system) ในระดับบุคคล  คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย ์สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย 

2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก
สถาบัน  ศูนยฯ์ ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งได้แก่ 
การก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้  คือ  การตรวจสอบหลักฐาน
หรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา 

3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมี
จุดเน้นที่คณะและสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (External Peer Review) และการใช้ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม (Performance Indicators) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะใช้ทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลพัธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและก าหนดมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต ส าหรับส านัก  สถาบัน  จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ บัณฑิตที่มีลักษณะ
อันพึงประสงค์และเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยใช้มาตรการ เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานมีระบบควบคุม
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คุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพในการด าเนินงานควบคุมคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยระบบ PDCA เป็น
เครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพที่มุ่งหวัง ซึ่งระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในมหาวิทยาลัย 
ในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวางแผน (Plan) คณะและคณะเทคโนโลยีการเกษตรย่อมต้องวางแผนและสามารถด าเนินการให้บรรลุ
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีการกรอบแบบตัวช้ีวัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาท าแผนและ
เครื่องมือตัดสินใจสอดคล้องและตอบสนองการด าเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นส าคัญ 

2. การด าเนินงานตามแผน (Do) คณะต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของคณะให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้
วางไว้ โดยอาศัยการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ตามแผน 

3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้หน่วยงานจะต้อง
วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการด าเนินงาน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
รายตัวช้ีวัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการด าเนินงานมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินแล้วต้องน า 
ผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลการด าเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

จากระบบดงักล่าวท าให้คณะมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1. ทุกหน่วยงานของคณะ มีกลไกการตรวจสอบและประเมินเพือ่กระตุ้นและสง่เสรมิใหเ้กิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
2. มุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และ

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
3. เช่ือมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของคณะ และมหาวิทยาลัย 
4. เช่ือมโยงงานประกันคุณภาพใหส้อดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
5. ปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผนเชิงกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานที่เป็นแรงขับเคลื่อน 

(Diver)ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
6. มุ่งเน้นการด าเนินงานไปสูก่ารบรหิารจัดการที่ดี(Good Governance) 
7. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องและส่งผลกับการประเมินภายนอก  การประเมินของ ก.พ.ร. และการรบัรอง

มาตรฐานวิชาชีพ 
 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มีการประสานงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุน  ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  โดยมหาวิทยาลัย มีกลไกการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1. นโยบาย  วัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อแสดง
เจตจ านงร่วมกันที่จะด าเนินการ  พัฒนาคุณภาพการบริการ  การบริหาร  และการจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักและการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีสาระส าคัญดังนี้ 

1.1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐานการส่งเสริม  การควบคุม  การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  การบริหารและการจัดการ 

1.2 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบกลไกการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  ส านัก ศูนย์ฯ และสาขาวิชา 

1.3 เร่งรัดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตก่อน
และหลังส าเร็จการศึกษา 

1.4 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  มาใช้ในการก าหนดนโยบาย  และแผนงานของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภายใน  เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุน  แก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินงาน  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.5 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล  องค์กร  และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.6 ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูล  ข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก 

 

วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ประเทศ  และ

ระดับสากล 
2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี

คุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามปรัชญา  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพการในการแข่งขันเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน  

คณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 2.1  คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.2  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 2.3  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ ส านัก/สถาบัน/ศูนย ์
 2.4   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัสาขาวิชา 
 2.5   คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ ามหาวิทยาลัย 
 3.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุไีด้ก าหนดใหง้านมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานทีร่ับผดิชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางให้คณะ ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และสาขาวิชา  ต้องด าเนินการตามปฎิทินปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษาให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย   
 5.  การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 
  ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลยัทกุคนให้มีความรูแ้ละความเข้าใจในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ
เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่งผลถึง
ศักยภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้

5.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2 ส่ง หรือจัดอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรรองรบัการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.3 จัดท าวารสารรายเดือน เว็บไซต์  เว็บบอร์ด  เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว ด้าน

ประกันและประเมินคุณภาพแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
5.4 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประชาสมัพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

6. การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดท าหนังสือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษาเพื่อใช้

เป็นกรอบแนวทางในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยและส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเอง ส่วนสาขาวิชาสามารถใช้
คู่มือของคณะเป็นแนวทางได้ และในปีการศึกษา  2556-2557 มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติเพิ่มตัวบ่งช้ีที่เป็น 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจ านวน  4  ตัวบ่งช้ี  ซึ่งจะปรากฏในคู่มือนี้ในบทต่อไป 
 7. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 

ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายให้ 
ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report = SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาได้บูรณาการ 
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SSR และ SAR เข้าไว้ด้วยกันเพื่อลดภาระด้านการจัดการท าเอกสารจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งครอบคลุมทุกมาตรฐานการ
อุดมศึกษา   
 

 
กระบวนการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 1.4   กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ปรัชญา 

 วิสัยทัศน์ 

 พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริหารจัดการ 

ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ 

พัฒนาและปรับปรุง ก าหนดเป้าหมาย  
แนวปฏิบัติ   
การควบคุม 

ด าเนินการ 

เก็บรวบรวม
ข้อมูล และ
ประเมินผล 

พัฒนาและปรับปรุง 

ตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ประกันคุณภาพภายใน , ก.พ.ร. 
 วิจัย 
 วิจัย 

 

ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

จัดท า SAR 

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
(สมศ.) 

รับรองมาตรฐาน 
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ตารางท่ี  1.1  ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
องค์ประกอบคุณภาพ 

/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดตัวบ่งชี้/การเช่ือมโยง 
เกณฑ์ 

เป้าหมาย  
2556-2557 

ค่าคะแนน
ตามเป้าหมาย 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ม.พบ. 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 

สกอ.ที่  1.1: กระบวนการพัฒนาแผน    

ตัวช้ีวัด
ท่ี 11 

 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 
สมศ.ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

   5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 

สมศ.ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์  

   5.00 4.00 4.00 

สมศ.ที่ 17: ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

   5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  1        
องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต     

สกอ.ที่  2.1:ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

    5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

    ร้อยละ 30 ร้อยละ 25  4.17 

สกอ.ที่  2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

    ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 2.50 

สกอ.ที่  2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

  ตัวช้ีวัด
11.2 
11.3 

 7  ข้อ   7  ข้อ   5.00 

สกอ.ที่  2.5 : ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  ตัวช้ีวัด
6,9,4.2  7  ข้อ   7 ข้อ 5.00 

สกอ.ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

    7  ข้อ   7  ข้อ 5.00 
  

สกอ.ที่  2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

  ตัวช้ีวัด
5,4.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  2.8 : ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

    5  ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ม.พบ.ที่  2.9.1 :ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครู 

    5  ข้อ 4  ข้อ 4.00 

ม.พบ.ท่ี 2.10.2 :ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเกษตรและ
อาหาร 

    5  ข้อ 4  ข้อ 4.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดตัวบ่งชี้/การเช่ือมโยง 
เกณฑ์ 

เป้าหมาย  
2556-2557 

ค่าคะแนน
ตามเป้าหมาย 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ม.พบ. 

ม.พบ.ที่ 2.11.3:ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

    5  ข้อ 4  ข้อ 4.00 

ม.พบ.ที่ 2.12.4  :ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยี 

    5  ข้อ 4  ข้อ 4.00 

สมศ.ที่ 1 :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

    ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 80 4.00 

สมศ.ที่ 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    4.00 4.00 4.00 

สมศ.ท่ี 3 :  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 5.00 

สมศ.ที่ 4 :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

    ร้อยละ 50 ร้อยละ 40 4.00 

สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์     6.00 3.51 3.51 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  2        

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
สกอ.ที่  3.1 : ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

  
ตัวช้ีวัด
ท่ี 3 

 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

   6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  3        
องค์ประกอบที่  4  การวิจัย     
สกอ.ที่  4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

ตัวช้ีวัด
ท่ี 3 

 8 ข้อ 8  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  4.2 : ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า 

   กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
60,000    
บาทขึ้นไป/คน 
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ   
25,000 บาท
ขึ้นไป/คน 

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
60,000    
บาทขึ้นไป/คน 
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ   
25,000 บาท
ขึ้นไป/คน 

5.00 

สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดตัวบ่งชี้/การเช่ือมโยง 
เกณฑ์ 

เป้าหมาย  
2556-2557 

ค่าคะแนน
ตามเป้าหมาย 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ม.พบ. 

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 20 
มนุษยศาสตร์ฯ  
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 20 
มนุษยศาสตร์ฯ  
ร้อยละ 10 

สมศ.ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

    ร้อยละ 20 ร้อยละ 16 4.00 

สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

    ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 4.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  4        
องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
สกอ.ที่  5.1 :ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  
ตัวช้ีวัด
ท่ี 3 

 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  5.2 : กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

   5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สมศ.ท่ี 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

    ร้อยละ 30 ร้อยละ 24 4.00 

สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

    5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 

สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชี้น า  ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้าน 2
ภายนอกสถาบัน 

    5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  5        
องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.ที่  6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ตัวช้ีวัด
ท่ี 3  6 ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สมศ.ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

    5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

    5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  6        
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
สกอ.ที่  7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

  ตัวช้ีวัด
11  7 ข้อ 7  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

  ตัวช้ีวัด
ท่ี 7  5 ข้อ 5  ข้อ 5.00 

สกอ.ที่  7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการ   ตัวช้ีวัด
ท่ี 12  5 ข้อ 5  ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดตัวบ่งชี้/การเช่ือมโยง 
เกณฑ์ 

เป้าหมาย  
2556-2557 

ค่าคะแนน
ตามเป้าหมาย 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ม.พบ. 

บริหารและการตัดสินใจ 
สกอ.ที่  7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง     6 ข้อ 6  ข้อ 5.00 
สกอ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน 

    5.00 4.00 4.00 

สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 

    5.00 4.00 4.00 

สมศ.ที่ 18.1 : ผลการชี้น า  ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านที่ 1 
ภายในสถาบัน 

    5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  7        

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
สกอ.ที่  8.1 :ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

  ตัวช้ีวัดท่ี 
7,8,5  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  8        
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สกอ.ที่  9.1 : ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

   ตัวช้ีวดัท่ี 
12,8  9 ข้อ 8  ข้อ 4.00 

สมศ.ที่ 15 : ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

    ใช้ค่าคะแนนของ สกอ.  23 ตัวบ่งชี ้

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  9        
องคป์ระกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล 3 ด ี(3D)        

รัฐบาล ที่  10.1: การบริการจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

(รัฐบาล)    5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 

รัฐบาล ที่  10.2: ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี  
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

(รัฐบาล)    5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  10        
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของ สกอ.        
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของ ม.พบ.        
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของ สมศ.        
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ        
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ตารางท่ี 1.2 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ  10   ด้าน  ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  
และแผนด าเนินการ   

- 1 
สกอ.ที่  1.1 

3 
สมศ.ที่ 16.1,16.2,17 

1+3 

2.  การผลิตบัณฑิต 3 
สกอ.ที่  2.2, 2.3

และ2.5 

4 
สกอ.ที่  2.1, 2.4, 2.6,2.7 

10 
สกอ.ที่  2.8,ม.พบ.2.9.1, 

2.10.2, 2.11.3, 2.12.4 และ 
สมศ.ที่ 1,2,3,4,14 

8+5+4 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 2 
สกอที่  3.1 ,3.2 

- 2 

4.  การวิจัย 1 
สกอ.ที่  4.3 

2 
สกอ.ที่  4.1 ,4.2 

3 
สมศ.ที่ 5,6,7 

3+3 

5.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  2 
สกอ.ที่  5.1,5.2 

3 
สมศ.ที่8,9,18.2 

2+3 

6.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 1 
สกอ.ที่  6.1 

2 
สมศ.ที่  10,11 

1+2 

7.  การบริหารและการจัดการ 
 
 

 4 
สกอ.ที่  7.1, 7.2, 7.3  และ 7.4 

3 
สมศ.ที่12, 13,18.1 

4+3 

8.  การเงินและงบประมาณ - 1 
สกอ.ที่  8.1 

- 1 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 1 
สกอ.ที่  9.1 

1 
สมศ.ที่ 15 

1+1 

10. นโยบายรัฐบาล  3 ดี(3D) - 1 
รบ.ที่ 10.1 

1 
รบ.ที่ 10.2 

2 

รวมทั้งหมด 4 19 26 49 
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 ตารางท่ี 1.3  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ 1 

สกอ.ที่ 2.5 
  1 

(2) ด้านวิชาการ 2 
สกอ.ที่ 2.2 และ 

2.3 

3 
สกอ.ที่ 2.1,2.4 และ

2.6 

1 
สมศ.ที่ 14 

5+1 

(3) ด้านการเงิน  1 
สกอ.ที่ 8.1 

 1 

(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

 7 
สกอ.ที่ 

1.1,7.1,7.2,7.3,7.4 
9.1 และรบ.ที่ 10.1 

7 
สมศ.ที่ 12, 13, 

15,16.1,16.2,17, 
18.1 

6+7+1 

2.  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  3 
สกอ.ที่ 2.7,3.1 , 

3.2 

10 
สกอ.ที่ 2.8, ,ม.พบ.
2.9.1, 2.10.2, 2.11.3, 
2.12.4, รบ.ที่10.2  
สมศ.ที่ 1, 2,3 ,4 

4+4+4
+1 

(2) ด้านการวิจัย 1 
สกอ.ที่ 4.3 

2 
สกอ.ที่ 4.1 ,4.2 

3 
สมศที่.5,6,7 

3+3 

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

 2 
สกอ.ที่ 5.1 และ 5.2 

3 
สมศ.8,9,18.2 

2+3 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 1 
สกอ.ที่ 6.1 

2 
สมศ.ที่10,11 

1+2 

รวม 4 19 26 49 
 
 
 
ตารางท่ี  1.4  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมุมมอง 

การบริหารจัดการดา้นต่าง ๆ 
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มุมมองด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 

รวม 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 10 
สกอ.ที่  2.6,2.7, 
3.1, 3.2, 5.1, 
5.2 ,ม.พบ.2.9.1, 
2.10.2, 2.11.3 
และ 2.12.4 

 

9 
สกอ.ที่  2.8,  
รบ.ที่ 10.2   
สมศ.ที่1, 2, 
3,4,8,9,18.2 

7+7+4+1 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 1 
สกอ.ที่  2.5 

10 
สกอ.ที่  1.1, 2.1, 

2.4, 4.1,6.1, 
7.1, 7.3, 7.4,  

9. 1 และ 
รบ.ที่10.1 

9 
สมศ.ที่10, 11,12,13, 

15,16.1,16.2, 
17,18.1 

 

10+9+1 

3.  ด้านการเงิน 1 
สกอ.ที่  4.3 

1 
สกอ.ที่  8.1 

- 2 

4.  ด้านบุคลากร  การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2 
สกอ.ที่  2.2 
และ 2.3 

2 
สกอ.ที่  4.2 และ

7.2 

4 
 

สมศ.5,6,7,14 

4+4 

รวม 4 23 22 49 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1.5  มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัย
น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

 4 
ม.พบ.2.9.1, 2.10.2, 

2.11.3, 2.12.4 

6 
สกอ.ที่ 2.8, รบ.ที่10.2  

สมศ.ที่ 1, 2,3 ,4 

1+4+4+1 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร     
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องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัย
น าเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
หรือผลลัพธ์ 

รวม 

จัดการอุดมศึกษา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ

บาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 7 
สกอ.ที่ 1.1, 2.4, 
7.1,7.3,7.4 9.1 
และรบ.ที่ 10.1 

2 
สมศ.ที่ 12, 13 

6+2+1 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

4 
สกอ.ที่ 

2.2,2.3,2.5 
และ 4.3 

10 
สกอ.ที่ 2.1, 

2.6,2.7,3.1,3.2, 
4.1, 4.2, 

5.1,5.2,6.1  

11 
สมศ.ที่ 

8,9,10,11,14,15, 
16.1,16.2,17,18.1 

,18.2 

14+11 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 
 

2 
สกอ.ที่ 4.2 ,7.2 

3 
สมศ.ที่ 5,6,7 

2+3 

รวม 4 23 22 49 
 
หมายเหตุ   สกอ.ที่ ...   ย่อมาจาก   ตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สมศ.ที่ ...   ย่อมาจาก  ตัวบ่งช้ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.)  

  ม.พบ.ที่...   ย่อมาจาก   ตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
รบ.ที่ ...     ย่อมาจาก   ตัวบ่งช้ีที่มาจากนโยบายรฐับาล 
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      บทท่ี  2 
ข้อมูลเบื้องต้นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 
8 ต าบลนาวุ้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชา
เกษตรศาสตร์  ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518  ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
พ.ศ. 2527  จัดต้ังคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)   มาตรา 5    
พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก  เป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่  

1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านน้ีโดยตรง  แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้าน
การส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกัน ได้
ยกเลิกการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการ
งานสายอาชีพให้แก่นักศึกษาสายประถมศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2537โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง
อนุปริญญา)  เพิ่มข้ึนอีกโปรแกรมหนึ่ง 
พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัวทั้งในด้านการด าเนินงานและการเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือต าแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยต าแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการ
บริหารงานในรูปของภาควิชา 3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม
เกษตร และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2 โปรแกรม
วิชา  คือ 

1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เปลี่ยนการผลิตบคุลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร  ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี  รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2538 และ
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  เมื่อปีการศึกษา  2539 

2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  เริ่มรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรี 4 ป ี 
เมื่อปกีารศึกษา  2539  
พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  (ค.ส.ส.)  ได้จัดท าร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่  โดย
คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนช่ือเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยัง
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู(อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี) 
พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชา
เป็นโปรแกรมวิชาแทน  ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็น 
3  โปรแกรมวิชาคือ 
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1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนัก
ด้านพืชศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านสัตวบาลเพิ่มข้ึนอีก 
1 ห้องเรียน (35 คน)  ในปีการศึกษา  2542 
2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4 ปี และ 2 ปี  (หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญา 

3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4 
ป ี 
พ.ศ. 2542 เปลี่ยนช่ือคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตาม  พ .ร .บ .  มหาวิทยาลั ยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีก าร เกษตรยั งคงมี ฐานะเป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี  5  
หลักสูตรคือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนช่ือการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชา
ให้สอดคล้องกับช่ือหลกัสตูร ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลกัสตูรใหม่ระดับปริญญาตรี 
4 ปี 2 หลักสูตร ได้แก่   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ 
1.1. แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1.2. แขนงเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3. แขนงการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร
คือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 

โดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 
1/2552  

ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ 
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ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ 

การพัฒนา 
ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
คุณธรรม น ารู้ สู้ปญัหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาทอ้งถ่ิน สู่สากล  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์กรที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร เป็นที่ยอมรับในระดับ

ท้องถ่ิน ชาติ และอาเซียนในปี 2561 
 
 
 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถ่ิน ประเทศ 
และประชาคมอาเซียน 

2. วิจัยและพฒันา บูรณาการองค์ความรู้ และบริการวิชาการดา้นการเกษตรและ
อาหาร เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

4. ส่งเสริม อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้างความเข้าใจ
วัฒนธรรมอาเซียน 

5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ค่านิยม 

S  M  A  R  T 
S = จิตสาธารณะ (Spirit) การมีจิตส านึกทางสังคมรู้จักเสียสละ ร่วมมือในการ

ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ทีจะเกิดข้ึนกับส่วนรวม 
M = คุณธรรม  (Moral) การมีจิตส านึกประพฤติตนในคุณธรรม โดยเฉพาะด้านความ

ซื่อตรง และมีวินัย อดทน 
A = ความสามารถ (Ability) ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ในการ

ท างาน 
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R = ส านึกน าความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การท างานตามหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ 

T = เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง มีการน าหลักการ ความรู้ เทคนิค
กระบวนการ เครื่องมือ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. มีงานวิจัย และการบริการวิชาการที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  

ประเทศ และสากล 
3. สามารถพัฒนาชุมชุนให้มีความเข้มแข็ง 
4. สามารถส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริพระราชประสงค์ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. สามารถส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียนที่เหมาะสม 
7. คณะมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
8. มีระบบประกันคุณภาพที่เป็นรูปธรรม และได้มาตรฐาน 
9. มีบรรยากาศของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
นโยบายการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดนโยบายการบริหารคณะเป็นกรอบ
ทิศทางแก่คณะ ดังนี ้

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ 
2. จัดหาและพัฒนา และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
3. เพิ่มทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจดัการ และธุรกิจให้กับ

นักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. ก าหนดนโยบาย และทิศทางวิจัยของคณะให้มีความชัดเจนโดยใช้ปัญหาจากท้องถ่ินเป็น

โจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
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6. สร้างความพร้อมในการท างานวิจัยให้กับอาจารย์ และบุคลากร โดยจัดอบรมให้ความรู้หรือ
จัดการความรู้ขบวนการท าการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย 

7. จัดระบบสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัยมากข้ึน 
8. สนับสนุนหรือแสวงหาแหล่งทุนให้กับอาจารย์ และบุคลากรในการท างานวิจัย 
9. จัดสรรงบประมาณในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับอาจารย์ และบุคลากร

อย่างสม่ าเสมอ 
10. ส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
11. จัดกิจกรรม หรือโครงการความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและพระราชประสงค์ 
12. วิจัย และพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านอาหาร และการเกษตรเพื่อให้ได้

มาตรฐาน 
13. ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุม และชัดเจน 
14. มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
15. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพให้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
อัตลักษณ์     

ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  ปฎิบัติการเด่น 
ค าอธิบาย 
ซื่อสัตย์  หมายถึง บัณฑิตเป็นผูม้ีความซื่อตรง ไม่คิดโกง ไมโ่กหกหลอกลวง ไม่ลักขโมย 
มีวินัย  หมายถึง บัณฑิตเป็นผูท้ี่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหป้ฏิบัติตาม

กฎระเบียบและระเบียบ และระเบียบแบบแผนทีส่ังคมก าหนดไว้ 
ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนรู้ รกัการอ่าน 

แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
สู้งาน  หมายถึง มีความอดทน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิบัติการเด่น หมายถึง การมีทกัษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก

หรือผู้ใช้บัณฑิต  
เอกลักษณ์ 
     พัฒนาการเกษตรและอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรและอาหารตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.1 โครงสร้างการบริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ไว้ดังนี้ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
- วางแผนด าเนินการด้านวิเทศ
สัมพันธ ์
- ประสานงานกับหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายต่างประเทศ 
และในประเทศ 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
คณะท่ีจะเข้าโครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
- ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

คณบด ี

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- ประสานงานสาขาวิชา 
- หลักสูตรและแผนการเรียน 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวัดผลและประเมินผล 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- วางแผนและนโยบายด้าน
วิจัย    
   และบริการวิชาการแก่
ชุมชน 
- ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
- ฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
   ทางการวิจัยและบริการ    
   วิชาการ 
- บริการวิชาการแก่ชุมชน 
- ติดตามและประเมินผล
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
- ระเบยีบวินัยนักศึกษา 
- เผยแพร่ชื่อเสียงนักศึกษา 
- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานบริการและสวัสดิการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานทรัพย์สินและรายได้ 

ประธานสาขาวิชา 
- วางแผนและบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
- ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- บริการวิชาการชุมชน 

คณะกรรมการประจ า                  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเกษตร 



39 
 

 

1. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และขยันอดทน  
2. มีความรู้ และทกัษะ วิชาชีพด้านการเกษตรและอาหาร 
3. มีภาวะผู้น าและมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง และประเทศชาติ  
4. มีจิตสาธารณะ และส านึกในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม  
5. มีจรรยาบรรณด้านวิชาชีพในการผลิตอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล 

 
 
ตารางท่ี  2.1  หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีต้องได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2556 
 

ระดับปริญญาตรี 
ท่ี ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 
1 เกษตรศาสตร์ (5 ปี) 
2 เกษตรศาสตร ์
3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
5 สัตวศาสตร ์

 
ข้อมูล : จากหลักสูตรและแผนการเรียนระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2556  โดย ส านักส่งเสริม –วิชาการและ

งานทะเบยีน 
หมายเหตุ  :   สาขาวิชาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินฯ ต้องเป็นสาขาวิชาที่มีนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา  2556 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.2 ประเภทของหน่วยงาน องค์ประกอบ  และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ และต้องรายงานประเมินตนเอง(SAR) ในปีการศึกษา 2556-2557 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน SAR 
เป้าหมาย  

2556-2557 

ค่าคะแนน
ตาม

เป้าหมาย 
ม.

พบ. 
คณะ สาขาวิชา สนอ. สสก. สวท. สวธ.   
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน SAR 
เป้าหมาย  

2556-2557 

ค่าคะแนน
ตาม

เป้าหมาย 
ม.

พบ. 
คณะ สาขาวิชา สนอ. สสก. สวท. สวธ.   

องค์ประกอบท่ี  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
สกอ.ท่ี  1.1 : กระบวนการพัฒนา
แผน  

       8 ข้อ 5.00 

สมศ.ท่ี 16.1 : ผลการบริหาร
สถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์ 

       4 ข้อ 4.00 

สมศ.ท่ี 16.2 : ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลกัษณ์  

       4.00 4.00 

สมศ.ท่ี 17 :ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน 

       4 ข้อ 4.00 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต     
สกอ.ท่ี  2.1 :ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบรหิารหลักสูตร 

       5  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  2.2 : อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

       ร้อยละ 25  4.17 

สกอ.ท่ี  2.3 : อาจารยป์ระจ าที่
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

       ร้อยละ 30 2.50 

สกอ.ท่ี  2.4 : ระบบการพฒันา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

       7  ข้อ   5.00 

สกอ.ท่ี  2.5 : ห้องสมุด  อุปกรณ์
การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

 
ใช้ข้อมูล
ส่วนกลาง 

     7 ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

       7  ข้อ 5.00 
      

สกอ.ท่ี  2.7 : ระบบและกลไกการ
พัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

       5  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  2.8 : ระดับความส าเรจ็
ของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศึกษา 

       5  ข้อ 5.00 

ม.พบ.ท่ี  2.9.1 : ระดับ
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
เอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครู 

   
สาขา
ที่เก่ียว 
ข้อง 

    4  ข้อ 4.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน SAR 
เป้าหมาย  

2556-2557 

ค่าคะแนน
ตาม

เป้าหมาย 
ม.

พบ. 
คณะ สาขาวิชา สนอ. สสก. สวท. สวธ.   

ม.พบ.ท่ี 2.10.2 : ระดับ
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
เอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหาร 

   
สาขา
ที่เก่ียว 
ข้อง 

    4  ข้อ 4.00 

ม.พบ.ท่ี 2.11.3 : ระดับ
ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
เอกลักษณ์ด้านการทอ่งเที่ยว 

   
สาขา
ที่เก่ียว 
ข้อง 

    4  ข้อ 4.00 

ม.พบ.ท่ี 2.12.4 : ระดับ
ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
ตามเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลย ี

   
สาขา
ที่เก่ียว 
ข้อง 

    4  ข้อ 4.00 

สมศ.ท่ี 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ
ภายใน 1 ปี 

 
ใช้ข้อมูล

ส่วน 
กลาง 

     ร้อยละ 80 4.00 

สมศ.ท่ี 2 :  คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
ใช้ข้อมูล

ส่วน 
กลาง 

     4.00 4.00 

สมศ.ท่ี 3 :  ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดร้ับ
การตีพิมพห์รือเผยแพร ่

   
(ท า

เฉพาะ  
ป.โท) 

    ร้อยละ 25 5.00 

สมศ.ท่ี 4 :  ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

   
(ท า

เฉพาะ  
ป.

เอก) 

    ร้อยละ 40 4.00 

สมศ.ท่ี 14 : การพัฒนาคณาจารย ์        3.51 3.51 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
สกอ.ท่ี  3.1 : ระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

       7 ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  3.2 : ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษา 

       6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย     
สกอ.ท่ี  4.1: ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

       8  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  4.2 : ระบบและกลไกการ        5  ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน SAR 
เป้าหมาย  

2556-2557 

ค่าคะแนน
ตาม

เป้าหมาย 
ม.

พบ. 
คณะ สาขาวิชา สนอ. สสก. สวท. สวธ.   

จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
สกอ.ท่ี  4.3 : เงินสนบัสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า และนกัวิจัย
ประจ า 

       กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  
60,000    บาท
ขึ้นไป/คน 

กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ   
25,000 บาทขึ้น

ไป/คน 

5.00 

สมศ.ท่ี 5 : งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รอื
เผยแพร ่

       วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ร้อย
ละ 20 
มนุษยศาสตร์ฯ  
ร้อยละ 10 

4.00 

สมศ.ท่ี 6 : งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

       ร้อยละ 16 4.00 

สมศ.ท่ี 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รบั
การรบัรองคุณภาพ 

       ร้อยละ 8 4.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
สกอ.ท่ี  5.1 : ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม 

       5  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  5.2 :  กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

       5  ข้อ 5.00 

สมศ.ท่ี 8 : ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

       ร้อยละ 24 4.00 

สมศ.ท่ี 9 : ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

       4 ข้อ 4.00 

สมศ.ท่ี 18.2 : ผลการช้ีน า  
ป้องกัน หรือแกป้ัญหาของสังคมใน
ประเด็นด้าน 2 ภายนอกสถาบัน 
 

       5 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.ท่ี  6.1: ระบบและกลไกการ        5  ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน SAR 
เป้าหมาย  

2556-2557 

ค่าคะแนน
ตาม

เป้าหมาย 
ม.

พบ. 
คณะ สาขาวิชา สนอ. สสก. สวท. สวธ.   

ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.ท่ี 10 : การสง่เสรมิและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

       5 ข้อ 5.00 

สมศ.ท่ี 11 : การพฒันา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       5 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
สกอ.ท่ี  7.1 : ภาวะผู้น าของสภา
สถาบันและผูบ้รหิารทกุระดบัของ
สถาบัน 

       7  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

       5  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  7.3 : ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

       5  ข้อ 5.00 

สกอ.ท่ี  7.4 :ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

       6  ข้อ 5.00 

สมศ.ท่ี 12 : การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

       5.00 5.00 

สมศ.ท่ี 13 : การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผูบ้รหิารสถาบัน 

       4.00 4.00 

สมศ.ท่ี 18.1 : ผลการช้ีน า  
ป้องกัน หรือแกป้ัญหาของสังคมใน
ประเด็นด้านที่ 1 ภายในสถาบัน 

       5 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
สกอ.ท่ี 8.1 : ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

       7  ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สกอ.ท่ี  9.1 :ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

       8  ข้อ 4.00 

สมศ.ท่ี 15 : ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในรับรอง 
โดยต้นสังกัด 

       ใช้ค่าคะแนน 23 ตัว
บ่งช้ีของ สกอ. 

องค์ประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 
รัฐบาลท่ี  10.1 การบริการจัดการ        5  ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
/ตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานที่ต้องรายงาน SAR 
เป้าหมาย  

2556-2557 

ค่าคะแนน
ตาม

เป้าหมาย 
ม.

พบ. 
คณะ สาขาวิชา สนอ. สสก. สวท. สวธ.   

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
รัฐบาลท่ี  10.2 ผลทีเ่กิดกบัผูเ้รียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ 
เจตคติที่ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

       5.00 5.00 

*ตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

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

 
หมายเหตุ : 1. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 
พ.ย.56 

2.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  11/2556  วันที่  25  
พ.ย. 56  

3.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 16 ธ.ค.56 
  4. * คณะ/สาขาวิชา สามารถเพิ่มเติมอัตลักษณ์ได้ตามความเหมาะสม  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

1 ทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐาน/ตัวบง่ชีต้ามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

 - นโยบายประกันคุณภาพระดับคณะ 
     - คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา         - ตัวบง่ชีต้าม
มาตรฐานของ สกอ.และตัวบง่ชีท้ี่
เปน็อัตลักษณ์                           -
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่
ครอบคลุม การพฒันาคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ

คณะฯ

2 จดัท าแผนด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

 - แผนด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปกีารศึกษา
ของคณะ

คณะฯ

2.3 แผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556

ล ำดับ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน
                    เป้ำหมำย           
       (ผลผลิต/ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ)

หน่วยงำน
รบัผิดชอ

บ

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557

กิจกรรมพัฒนำระบบบริหำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรเตรียมกำร และวำงแผนปฏิบติกำร (P)

กิจกรรมพัฒนำระบบบรหิำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนและปฏิบัติกำร (D)

หนา้ที ่ 47



พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
ล ำดับ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน

                    เป้ำหมำย           
       (ผลผลิต/ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ)

หน่วยงำน
รบัผิดชอ

บ

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557

1 ประชุมชีแ้จงนโยบาย/ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการประเมินตนเอง 
โดยผ่านระบบ CHE QA Online 
System

 - บคุลากรในคณะมีความรู้ ความ
เข้าใจระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

2 คณะด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใช้กระบวนการ PDCA 
ใหค้รอบคลุม การพฒันาคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

 - คู่มือปฏิบติังาน/ระเบยีบปฏิบติังาน 
(Work Manual/Procedure (WP) 
และวิธีปฏิบติังาน/วิธีการท างาน 
(Work Instruction) (WI)               
                - ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และสาขาวิชา

3 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพและ
โครงการ เพื่อพฒันาคุณภาพตาม
ตามประเด็นท่ีได้จากการประเมิน
ในรอบปท่ีีผ่านมา

 - แผนปรับพฒันาคุณภาพและ
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการ
ปรับปรุงคุณภาพ                          
                  - ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพ
และโครงการ
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พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
ล ำดับ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน

                    เป้ำหมำย           
       (ผลผลิต/ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ)

หน่วยงำน
รบัผิดชอ

บ

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557

4 จดัท ารายงานประจ าปทีี่เปน็
รายงานประเมินตนเองที่ได้
มาตรฐาน

 - รายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ
ประเมินตนเองของคณะ/สาขาวิชาการ
     - ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่
เกี่ยวข้องกับตัวบง่ชีท้ั้งภายในและ
ภายนอกทั้ง 9 องค์ประกอบ            
                          - ภาพกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ                    - 
หลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธาณชน

5 จดัเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตาม
ตัวบง่ชี ้ระดับสาขาวิชา

 - ข้อมูลสาขาวิชา/และคณะ ครบถ้วน
ถูกต้อง                                     
        - มีคณะทมีงานประกันคุณภาพ
ระดับ มหาวิทยาลัย (QA Staff) ให้
ค าปรึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะ
และ
สาขาวิชา

1
สาขาวิชาจดัท า SAR และเตรียม
รับการประเมิน

 - SAR ระดับสาขาวิชา ที่เปน็เอกสาร
รูปเล่มและ CHE QA Online System

สาขา/
คณะ

2 รับประเมินระดับสาขาวิชา รายงานผลการประเมินระดับสาขาวิชา สาขาวิชา

กิจกรรมพัฒนำระบบบรหิำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมนิผล ( C )
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พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
ล ำดับ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน

                    เป้ำหมำย           
       (ผลผลิต/ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ)

หน่วยงำน
รบัผิดชอ

บ

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557

3 คณะ จดัท า SAR และเตรียมรับ
การประเมิน

 - รายงานผลการประเมินระดับคณะ 
ที่เปน็เอกสารรูปเล่มและ CHE QA 
Online System

คณะ

4 คณะรับประเมิน  - รายงานผลการประเมินระดับคณะ 
ที่เปน็เอกสารรูปเล่มและ CHE QA 
Online System

คณะ

5 ประเมินผลลัพธ์ของระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะ

 - รายงานผลส าเร็จในการพฒันา
คุณภาพของคณะในด้านต่าง ๆ ที่เกิด
จากระบบการประกันคุณภาพในทกุ
หน่วยงาน

คณะ

1 จดัประชุมทบทวนผลการประเมิน 
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ท าการวิเคราะห ์จดุแข็ง จดุอ่อน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง
 แก้ไข และก าหนดหวัข้อเร่ืองที่
ส าคัญในการปรับปรุง

 - หลักฐานข้อมูลการประชุม           
     - รายงานสรุปผลการปรับปรุง     
         - ข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์
จดุแข็ง จดุอ่อน และการจดัล าดับ
ความส าคัญของการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพ

คณะ
กิจกรรมพัฒนำระบบบรหิำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรน ำผลกำรประเมนิปรบัปรงุแก้ไขและจัดท ำแผนพัฒนำงำน (A)
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พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
ล ำดับ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน

                    เป้ำหมำย           
       (ผลผลิต/ดัชนีควำมก้ำวหน้ำ)

หน่วยงำน
รบัผิดชอ

บ

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557

2 จดัท าแผนปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการ ประกัน คุณภาพ
ภายในตามหวัข้อเร่ืองที่ได้
จดัล าดับความส าคัญ

 - หลักฐานข้อมูลการประชุม           
      - แผนการปรับปรุงแก้ไข 
พฒันาการประกันคุณภาพภายใน      
                   - โครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษา
ตามหวัข้อเร่ืองที่เปน็ประเด็นส าคัญ
ต้องปรับปรุง

คณะ

3 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ/กลุ่มสาขาวิชา จาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 รอบที่ 4

 - ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ของคณะ
ครบถ้วนสมบรูณ์                          
       - ตัวบง่ชี ้ระดับคณะที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทกุตัวบง่ชี ้             
               - เอกสารอ้างอิง
ผู้รับผิดชอบด าเนินการและผู้ชีแ้จงทกุ
หน่วยงาน         - จดัเตรียม ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อใหข้้อมูลการสัมภาษณ์

คณะ/
สาขาวิชา

สาขาวิชารับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 รอบที่ 4

หรือสาขาวิชามีผลการด าเนินการ
ระดับ ดี และดีมากทกุองค์ประกอบ 
และได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานปละ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบที่ 4

ก.ย. - 
ต.ค. 

หนา้ที ่ 51
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บทท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

1.1 หลักการ 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามีหลักการส าคัญ 6 ประการคือ 

1) ตัวบ่งช้ีพัฒนาข้ึนภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุนซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอกของ  
สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบ่งช้ีประเมินปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยตัวบ่งช้ีผลผลิตและผลลัพธ์จะมี
ทั้งที่ สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบ่งช้ีที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งนี้เพื่อความเช่ือมโยงและความเป็น
เอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. 

4) ตัวบ่งช้ีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้านคือด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านกระบวนการภายในด้านการเงินและด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

5) จ านวนตัวบ่งช้ีที่พัฒนาข้ึนเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งช้ีข้ันต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติม 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6) เกณฑ์ที่พัฒนาข้ึนมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้แก่กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค1 สถาบัน
เฉพาะทางที่ เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี   และกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนด
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
1.2.1 ศึกษากฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
 
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
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8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

9)  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมลูจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อน ามาพัฒนาตัวบ่งช้ีโดย
จ าแนกตามปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตและผลลัพธ์โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา  เป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ครบทุกมาตรฐาน 

1.2.3  ก าหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาที่เป็ นตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย
น าเข้าตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการและตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตและผลลัพธ์  ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
คุณภาพทุกมาตรฐานการอุดมศึกษาและทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

1.2.4  ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  4 ด้านคือด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.2.5 ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภทคือตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณดังนี้ 
1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 

ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด
กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆหรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน  ให้ถือว่าได ้0 คะแนน 

2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น 

 
ตัวอย่างท่ี 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 75.51 

 
 

 
 
 

ตัวอย่างท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 34.62 
 
 
 
 

 
 
 
ตัวอย่างท่ี 3 ก าหนดค่าเฉลี่ยคือจ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย200,000 บาทเป็นคะแนน 5  

ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

คะแนนที่ได ้ = 75.51  
×5= 3.78 
 100 

คะแนนที่ได ้ = 34.62  
×5= 2.04 
 85 
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ตัวอย่างท่ี 4 ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 92.08 
 
 
 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสรปุได้ดังนี ้
1) ผลการด าเนินงานเท่ากบัหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรอืค่าเฉลีย่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนน 5 จะได ้

คะแนน 5 
2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้ 

 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยการปัดทศนิยมต าแหนง่ที ่3 

ตามหลกัการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ข้ึนไปปัดข้ึน) เช่น 
72.364  เป็น  72.36 
3.975  เป็น  3.98 

1.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได ้1 คะแนนให้ได ้0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนนดังนี ้

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51 – 3.50  หมายถึงการด าเนินงานระดบัพอใช้ 
คะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึงการด าเนินงานระดบัด ี
คะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึงการด าเนินงานระดบัดีมาก 

2. ค าชี้แจงอ่ืนๆในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งช้ีคุณภาพ

ทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและหน่วยงานที่มี

การเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งช้ีที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทโครงสร้างและระบบการบริหาร
และปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน  เช่นตัว

คะแนนที่ได ้ = 152,500.35  
×5= 3.81 
 200,000 

คะแนนที่ได ้ = 92.08  
×5= 5 
 90 

คะแนนที่ได ้ = ค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินการ  
×5 
 

ค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 
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บ่งช้ีที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหารคณะเป็นต้น 

3) การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษายกเว้นตัวบ่งช้ีที่  1.1 ตัวบ่งช้ีที่4.3 และ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและ 
ต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน
ส าหรับตัวบ่งช้ีของ สมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

4) อาจารย์ประจ า  หมายถึง ข้าราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งปี
การศึกษาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยประจ า หมายถึงข้าราชการ
หรือพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษาที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือ
นักวิจัยการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้   

9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได ้

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี  
ในปีการศึกษา  2556-2557 นี ้ ได้น าตัวบ่งช้ีของ สมศ.จ านวน  20 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของ สกอ.จ านวน 23 ตัว
บ่ ง ช้ี  ตั วบ่ ง ช้ีอั ต ลั กษ ณ์ขอ งมห า วิทยาลั ยจ า นวน 4 ตั วบ่ ง ช้ี  แล ะตั วบ่ ง ช้ี ของ รั ฐบ าล  จ าน วน  
2  ตัวบ่งช้ี  มารวมเข้าไว้ด้วยกัน  รวมเป็น  49  ตัวบ่งช้ี เพื่อให้ได้รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่สมบูรณ์ สามารถตอบค าถามและรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 

 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ 

ที่สถาบันจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิก 
ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 
 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบัน  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน 
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification                                

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

1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  
2. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
3. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
4. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 17  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  

 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันด าเนินการสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของสถาบัน 
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว  
จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

การคิดรอบปี  : ใช้ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  4   ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตั วบ่ ง ช้ีของแผนกลยุท ธ์ แผนป ฏิบัติ งานประจ าปี  และ ค่าเป้ าหมายของแต่ ละ 
ตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ ง 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
 
 
ค าอธิบาย  

สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา
จึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตาม อัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์การพิจารณา  
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก า หนด   

อย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์  
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรและผู้เรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ  

อัตลักษณ์ อยู่ในระดับตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5  
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
หมายเหตุ  : 1. คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 3. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ  และแสดงหลักฐาน
การด าเนินงานด้วย  โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน :  

1. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะด าเนินการแยกกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
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วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลมุทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาในแต่ละระดบั  โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี ้

 

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทัง้แผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รบัความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงผลการ

ด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน  
หมายเหตุ  : “ 1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสถาบัน  โดย 

 1. คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  2.คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
  3.กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ  และแสดงหลักฐาน

การด าเนินงานด้วย  โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน :  

1. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะด าเนินการแยกกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันทีส่่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบันนั้น  

 

ประเด็นการพิจารณา  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 17  : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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1. มีการก าหนดกลยทุธ์การปฏิบัติงานทีส่อดคลอ้งกบัจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบการมสี่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยทุธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่กี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั อยู่ในระดับตัง้แต่ 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเตม็ 5 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม  

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รบัการยอมรบัในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัตงิานประจ าป ีรวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รบัความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงผลการ

ด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามเอกลกัษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันทีก่ าหนด หรือผลการ
ด าเนินงานและผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รบั
การยอมรับ  

4. เอกสารหลักฐานการได้รบัการยอมรบั การได้รับรางวัล หรือการไดร้ับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัตทิี่ด ีเช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบตัร หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น  
 
หมายเหตุ :  1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลกัษณ์ของสถาบันก็ได้  ทั้งนี้ต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  
3. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ  และแสดงหลักฐาน

การด าเนินงานด้วย  โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ผลการ

ประเมินพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริม่ตั้งแต่การก าหนดปัจจยัน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการผลิต
บัณฑิตได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา(ฉ)สภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา  (ซ) 
องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด 

 
 

 

องค์ประกอบท่ี  2      การผลิตบัณฑิต 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai QualificationFramework for 

Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11.มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 

1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
6. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
7. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
8. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

 9.  ตัวบ่งช้ี ม.พบ.ที่ 2.9.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครู 
10. ตัวบ่งช้ี ม.พบ.ที่ 2.10.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหาร 
11. ตัวบ่งช้ี ม.พบ.ที่ 2.11.3  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
12. ตัวบ่งช้ี ม.พบ.ที่ 2.12.4  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยี 
13. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1 :   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
14. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2 :   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
15. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3 :   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
16. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 4 :   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
17. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้   จ านวน  17  ตัวบ่งช้ีคือ ประกอบด้วย สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี  ม.พบ. 4 ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี  
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มี
การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหต ุ:ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯกรณีหลกัสตูรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

 
หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี

การศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ และนับทั้งนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.2 :  อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสงูสดุที่ต้องการบคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน  
 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีทีผ่่าน

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 30ข้ึนไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  = 
จ านวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้   = ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

 
X 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่าน 
มา = ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกในปทีี่ประเมินลบด้วยร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ 
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกในปีกอ่นหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปทีี่ผ่านมาที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา 
 

X 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ: 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษาน้ัน 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้ งที่ปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :    สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
1) แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 

0 – 5 หรือ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.3 :  อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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2) แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ60 ข้ึนไป 
2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ รวมกัน  เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 
สูตรการค านวณ  :  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการ = 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการ X100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    = ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ X 5 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5 
 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปทีี่ผา่นมา = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมินลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้      = 

ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา 

X 5 
ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
 
หมายเหตุ: 

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมนิตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเลือก

เหมือนกับสถาบัน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเปน็ส าคัญจ าเปน็ต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน
นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 
 

การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: 
1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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หมายเหตุ : 
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่นผลการประเมินหรือผลการส ารวจความพึง

พอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและก าลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีข้ึน 

 

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

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3หรือ4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนอืจากการเรียนการสอนสถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องการบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อตอ่การเรียนเช่นสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรูอ้ื่นๆการบริการด้านงานทะเบยีนการบริการนักศึกษานานาชาติเป็นต้นนอกจากนั้น
ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเช่นสิง่แวดล้อมใน
สถาบันหอพักนักศึกษาห้องเรียนสถานที่ออกก าลงักายบริการอนามัยการจัดจ าหน่ายอาหารเป็นต้น 
 

การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 FTES ต่อ

เครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้

งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสยีการจดัการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
หมายเหตุ : 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.5 : ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆของนักศึกษาทีม่ีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปรญิญาตร ี

 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อหรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7ข้อ 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นโดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบันหรือชุมชน
ภายนอกมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อ
ความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาเช่นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัย
โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคลการจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการรวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียงมกีารจดัสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าโครงการมีการเรียนการสอน
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 

การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  

ทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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7. มีการพฒันาหรือปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหต ุ: 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษายกเว้นรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการเช่นการฝึกงานสหกิจศึกษาการค้นคว้าอิสระวิชาโครงงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึงงานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาข้ึนและน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อหรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

 

มีการด าเนินการ 
6ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิตหมายถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมีประกอบด้วย 2 ส่วนคือคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่
ละหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติมี 5 ด้านได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.7     : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
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ผู้ใช้และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรอืที่มลีักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเช่นการ
บริหารจัดการการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการก้าวทันวิทยาการความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงาน
จริงส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ เน้นการวิจัยควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการการเป็นผู้น าทางความคิดโดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์และการน าเสนอผลงาน 
 

การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ที่จัดโดยสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมดังนั้นสถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 

การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น  

ลายลักษณ์อักษร 
2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม

ข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 2.8   : ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
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3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 โดย
ระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

หมายเหต ุ: 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมหากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต้อง

มีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหมายถึงหน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป  (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาวิชาชีพ) 
เกณฑ์การประเมิน: 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถานศึกษา 

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันในด้านวิชาชีพครู  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น ของ
มหาวิทยาลัย หรือเน้นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบและกลไกในการด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน
ตามแผน  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จท่ีชัดเจน  

3. คณาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีการก าหนดการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ใน
ชั้นเรียนและภาคสนาม 

4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดโครงการให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการด้านการศึกษาหรือ
วิชาชีพครู  

5. นักศึกษาหรือคณาจารย์มีผลงานเผยแพร่และได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวบ่งชี้ ม.พบ.ท่ี 2.9.1  :ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครู 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสาขาวิชาชีพครู 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ

จุดเด่นของสาขาวิชาที่ผลิตบุคลากรทางวิชาชีพครูท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน

และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ  

4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการของนักศึกษา (Project Based Learning) 
ซ่ึงแสดงให้เห็นผลการน าความรู้ไปจัดโครงการให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการด้านการศึกษา 

5.เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  
 
 
ค าอธิบาย  

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจดุเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถานศึกษา 

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบันทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันในด้านเกษตรและอาหาร ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น ของ
มหาวิทยาลัย หรือเน้นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบุคลากรทางการเกษตรและอาหารอยา่งเป็นรูปธรรม โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบและกลไกในการด าเนินตามแผนอย่างครบถว้น ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานตาม
แผน  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จท่ีชัดเจน 

3. คณาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีการก าหนดการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้งใน
ชั้นเรียนและภาคสนาม 

4. มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาน าความรู้ไปจัดโครงการบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5. นักศึกษาหรือคณาจารย์มีผลงานเผยแพร่และได้รับรางวัลยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นทางด้านเกษตรและอาหาร 

ตัวบ่งชี้ ม.พบ.ท่ี 2.10.2  :ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหาร 
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2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ
จุดเด่นของสาขาวิชาด้านการเกษตรและอาหารที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ  

4.แนวการสอน หรือ มคอ.3 ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5.เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  
 

 
 
ค าอธิบาย  

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถานศึกษา 

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันในด้านการท่องเที่ยว  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น ของ
มหาวิทยาลัย หรือเน้นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบและกลไกในการด าเนินตามแผนอย่างครบถว้น ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานตาม
แผน  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จท่ีชัดเจน 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่
ชัดเจน และมีการด าเนินกิจการทางวิชาการร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดโครงการให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
5. นักศึกษาหรือคณาจารย์มีผลงานเผยแพร่และได้รับรางวัลยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ

จุดเด่นของสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลกิจกรรม/โครงการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและ

ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ  

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว  และหลักฐานแสดงความร่วมมือทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ม.พบ.ท่ี 2.11.3  :ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว 
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5.เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
 
 
ค าอธิบาย  

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถานศึกษา 

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันในด้านเทคโนโลยี  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น ของ
มหาวิทยาลัย หรือเน้นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบและกลไกในการด าเนินตามแผนอย่างครบถว้น ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานตาม
แผน  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จท่ีชัดเจน 

3. มีกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการหรืองานวิจัยหรือบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
ชุมชน ที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 

4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดโครงการให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการด้านเทคโนโลยี 
5. นักศึกษาหรือคณาจารย์มีผลงานเผยแพร่และได้รับรางวัลยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นทางด้านเทคโนโลยี 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ

จุดเด่นทางด้านเทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน

และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ  

4. หลักฐานแสดงความร่วมมือด้านวิชาการ  วิจัย  บริการวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรด้านเทคโนโลยี 
5.เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 1  : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 
 

ตัวบ่งชี้ ม.พบ.ท่ี 2.12.4  :ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยี 
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ค าอธิบาย  
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่

ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน  

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการค านวณ 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี
x 100 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
หมายเหต ุไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยูแ่ล้ว 

ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 

70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทกุคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกบัผลทีเ่ก็บได้ในครัง้แรก โดยผล
การส ารวจต้องสามารถระบุข้อมลู ดังต่อไปนี้  

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  
2. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
3. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทา  
4. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาประกอบอาชีพอสิระ  
5. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 
 
 
 
 ค าอธิบาย  

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่  สกอ.ระบุ โดยเป็น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
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จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF 
ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กร
วิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้อง
ท าการประเมินครบทุกด้าน 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมลูเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพรโ่ดย  
สมศ.  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รบับัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมลูให้ครบทั้ง  5  ด้าน  และแสดงวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูให้ชัดเจน  
 
หมายเหตุ  : ขอให้รายงานระเบียบวิธีการด าเนินการ  ที่มาของข้อมูล  การเกบ็รวบรวมข้อมลู และ

ประชากรที่ใช้ 
 
 
 

ค าอธิบาย  
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส า คัญของ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง  

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความ
จากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  วารสารวิชาการ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย  หรือระดับ
คณะ  และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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การวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรางานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชากรและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scomagojr.com) หรือฐานข้อมลู ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation  Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการค านวณ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพห์รอืเผยแพร ่ของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท X 100 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 
หมายเหตุ  นับตามปีทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพมิพ ์ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพมิพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง  
0.50 มีการตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ (Proceeding)  
0.75 มีการตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

(Proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ 
1.00 มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน ี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบันหรือจงัหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

http://www.scomagojr.com/
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0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ* 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน** 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ*** 

หมายเหตุ  องคป์ระกอบของคณะกรรมการไมน่้อยกว่า  3 คน  และตอ้งมบีุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 

10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร ์และอินโดนีเซีย 
*การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
**การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับ

รวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 
 
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่
ได้รับการตพีิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปกีารศึกษา พร้อมช่ือ
เจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ ์ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ ์ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแตล่ะช้ิน  

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดร้ับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร ่ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร ่รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละช้ิน  

3. จ านวนและรายช่ือผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
 
 
 
 

ค าอธิบาย  
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด  ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์  การน าเสนอผลงาน  มีทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชากรและนักวิชาชีพข้ัน
สูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ปะชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการ จัดประชุมประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 4 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
 
 



82 
 

 

 

ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai –Journal Citation Index Centre 
(TCL) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รบั
การตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand,Social Sciences Citation Index,Art and Humanities Citation Index)หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 

วิธีการค านวณ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผูส้ าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวิจัยที่ตพีิมพ ์ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/ ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
0.75 มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดบั

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่3 หรอื 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรอืมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ.  

1.00 - มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ ์หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
สากล ISI  

 
 
 
 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน ี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ* 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน** 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ*** 

 
หมายเหตุ  องคป์ระกอบของคณะกรรมการไมน่้อยกว่า  3 คน  และตอ้งมบีุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 

10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลปป.ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
*การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศกับประเทศอ่ืน 
**การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวม

ประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. จ านวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  พร้อมช่ือเจ้าของ
บทความ ช่ือวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก
ของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

2. จ านวนและรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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ค าอธิบาย  

คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จ
ของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ 

  

เกณฑ์การพิจารณา  
ก าหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ์ดังนี ้
 
                                     วุฒิการศึกษา  
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 
วิธีการค านวณ  
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

จ านวนและรายช่ืออาจารยป์ระจ าทัง้หมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ทีป่ฏิบัติงานจรงิ และทีล่า
ศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลทีร่ะบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหนง่ทางวิชาการ 
 
หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
     คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และ
กรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสงูสุดตามเกณฑ์ กพ. 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

หลักการ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 14  : การพัฒนาคณาจารย ์ 
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การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร  กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดข้ึนให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน

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

อุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552  (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษาพ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 

 
 

1. ตัวบ่งช้ีสกอ. ที.่3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
2. ตัวบ่งช้ีสกอ. ที.่3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนกัศึกษา 

 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าเช่นทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใน

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน  2   ตัวบ่งช้ี   
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 3.1 :  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 



86 
 

 

 

และนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าและ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
 

การคิดรอบปี  : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :    
1. มีการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบรกิารข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบรกิารข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจัดบริการทีส่นอง

ความต้องการของนกัศึกษา 
 

หมายเหตุ : 
ในกรณีคณะหรอืสถาบันที่ยังไมม่ีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสรมิให้มกีารจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสั งคมอารมณ์ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กร
วิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 3.2 :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่สง่เสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสรมิให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกจิกรรมที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรบัระดับปริญญาตรแีละอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกจิกรรมต่อไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสง่เสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสง่เสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการสนบัสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี

กิจกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา 

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

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์  การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3 ประการ  คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน   2) 
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจดัการเรียนการสอน และพันธกิจด้าน
อื่นๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง  

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

การอุดมศึกษา 
1. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย   
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 

4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
5. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 

1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
5. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
6. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 
 
 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหลง่ทุนวิจยัและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพฒันา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนบัสนุนทรัพยากรทีจ่ าเป็นซึง่รวมถึงทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรเงิน 
เครื่องมืออปุกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                                        

ตัวบ่งชี้  จ านวน  6   ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 -7ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเส ริม
สนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในทรพัย์สนิทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 4.2 :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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1 ข้อ 2   ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
  
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัว
บ่งช้ีที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

การคิดรอบปี  :  ใช้ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5  

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน   
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   
 

สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได ้  = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะและระดับสถาบัน  
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน 

 
หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการเซ็นสญัญารับทุนในปีการศึกษาหรอืปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค าอธิบาย  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 5  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ  25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจดัท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์   หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูป
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรกนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รบั
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่  ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

  
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.  
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.  
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1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI  

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

*  องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่  3 คน  และตอ้งมบีคุคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
อาเซียน  หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)  

มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สปป.ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
 
*การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน  

ระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น  
**การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) หมายถึงนับรวม
ประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อาเซียน)  
 
 
 

วิธีการค านวณ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่

x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 

 
 การคิดคะแนนระดับคณะให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด  ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความ
วิจัย  

2. จ านวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร ่และระบุรปูแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค าอธิบาย  

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่
การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  โครงการวิจัย  และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  สามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน  ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับ
งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  มีดังนี้ 

1.การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น  ผลงานวิจันที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  6  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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2.การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย  หรือก าหนดมาตรการ  กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 

3.การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เป็นต้น 

4.การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ  
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น  งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์   หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร  หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้  ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็น
ตามปีปฏิทิน   หรือปีงบประมาณ  หรือปีการศึกษา  อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเ ก็บข้อมูล  
ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้ง
เดียว  ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ  ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ช่ือ
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้  

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เป็นต้น 
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-การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสรา้งคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น  งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การ
ปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  หมายถึง  บทความวิชาการ  ต ารา  หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว  ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เปน็บทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-บทความวิชาการ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง  แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์  การสังเคราะห์เอกสาร  หรือการวิจัย  โดยจัดท าในรูปของ
บทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

-ต ารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง  และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

-หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป  
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่
สร้างเสริมปัญญาความคิด  และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การนับจ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  หนังสือหรือต ารา
ทางวิชาการ  ซึ่งมีระบบการพจิารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์  และผลงานจะต้อง
เกินร้อยละ  50  ของช้ินงาน   ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องาน
วิชาการ  1 ช้ิน 

 
เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  7 : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
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0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
0.75 - ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.00 - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100  

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. จ านวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์

ประจ า นักวิจัยประจ าทั้งหมด โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  พร้อมช่ือ
เจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานที่รับรอง 
และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

หลักการ 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรั พยากรของสถาบัน  
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบ
ค าถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสูก่ารพัฒนาหลกัสตูร 
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 
 
1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
2. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
3. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
4. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
5. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.2  ผลการช้ีน า  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้าน 2  ภายนอกสถาบัน 

 
 

 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา 
สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบรกิารทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด  โครงสร้างสถาบนั
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม   
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  5   ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 5.1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

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

การสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ : 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4 ต้องมีการประเมินความส าเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้น
ของสถาบันพิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  
 
การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 5.2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

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

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
ค าอธิบาย  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบรกิารที่มีค่าตอบแทน และบริการ
วิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
การวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น  

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี  2  ประเภท  คือ 
1.การพัฒนาการเรียนการสอน 
2.การพัฒนาการวิจัย 
ในการประเมินตัวบ่งชี้ต้องมีโครงการท้ังสองประเภท  ท้ังน้ีในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมีท้ังสอง

ประเภท  และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน 
 

วิธีการค านวณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา  
 การเรียนการสอนและการวิจัย 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารยป์ระจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอ่ยอด
พัฒนาเป็นหนงัสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรงุรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม ่ 

2. โครงการบรกิารวิชาการที่นบัในตัวตั้งจะต้องมผีลการบูรณาการเสรจ็สิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีทีป่ระเมิน โครงการหนึ่ง ๆ จะบรูณาการ
เฉพาะกับการเรียนการสอน หรอืเฉพาะกับงานวิจัย หรอืจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได ้ 

3. การบรกิารวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดบัสถาบัน  
 
 
 
 
 ค าอธิบาย  

โครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด
ข้ึนเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน
แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตน  

 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมผีู้น าหรือสมาชิกทีม่ีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  
5. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนส์ร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. แผนและกจิกรรมหรอืโครงการที่สง่เสรมิความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัต ิ

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 9  : ผลการเรียนรู้และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
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2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกจิกรรมหรอืโครงการ  
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกจิกรรมหรอืโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพฒันาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกจิกรรมหรอืโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ 

ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสงัคม ชุมชน หรือองค์กร  
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป  
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป  
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได ้ 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบาย  
สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นช้ีน าหรือแกป้ัญหาสังคมในด้าน

ต่างๆ อาท ิการส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย ์สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรา้งสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกจิ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน พลงังานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
การแก้ปญัหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น  
 ทั้งนี้ ด้านที่ช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถาบันเลือกด าเนินการในแต่ละด้านนั้น ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได ้
1 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
3ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4 -5ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. โครงการหรอืกิจกรรมทีส่ถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานทีม่ีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มี

บทบาทในการช้ีน าหรือแกป้ัญหาสงัคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเรจ็
ของโครงการ  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 18.2 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 
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2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันทีส่ถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดย
มีบทบาทในการช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
 4. หลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดปลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การด าเนินงานของโครงการ 
 5. หลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ  : - มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็

ได้  ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
- คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้   
- กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ  และแสดงหลักฐาน

การด าเนินงานด้วย  โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
 
 

 
 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 

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

อุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 

 
 
 

1 ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
3 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  3   ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย  สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี   สมศ.  2 ตัวบ่งช้ี 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ  
 

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

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็น  
พันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมใน

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 10  : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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สถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้  
ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  
5. ได้รับการยกยอ่งระดับชาติและหรอืนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและสนบัสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการหรอืกิจกรรมทีส่่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือ

กิจกรรม รวมทั้งตัวบง่ช้ีและเป้าหมายความส าเรจ็  
3. รายงานสรุปผลหรอืประเมินโครงการหรอืกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมลูของการสรุปผลส าเรจ็ เช่น ข้ันตอนและ

ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุม่ตัวอย่าง แบบส ารวจหรอืแบบสอบถามหรอืแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะหผ์ล เป็นต้น  

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรอืหน่วยงานที่
เป็นที่ยอมรบั 

 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรปูแบบวิถีชีวิตและสงัคม 
โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมปีัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบรบิทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถรู้จักเลอืกรบั รักษาและ
สร้างให้ตนเองและสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรียท์ี่มีรสนิยม  
ประเด็นการพิจารณา  

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย ์ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 11  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ใหส้วยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
4. การจัดใหม้ีพื้นที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทีเ่กี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรอืกิจกรรมทีพ่ัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่

สถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  
2. โครงการหรอืกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จอย่าง

เป็นรปูธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม  
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาแวดล้อม  ความปลอดภัย  ความสะอาด  สุขอนามัย  

และความสวยงาม  
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและสง่เสรมิให้นกัศึกษา

และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  
5.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 

 
 
 
หมายเหต ุ: 

1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก  
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตง่อาคาร สภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัพื้นที่แวดล้อม ไม่

สิ้นเปลือง และไม่กอ่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
 
 
 

 
 

 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพเช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 

องค์ประกอบท่ี 7การบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 7การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 

องค์ประกอบท่ี 7การบริหารและการจัดการ 
 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
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1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

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

ให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
 
 

 
 

1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
2. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
3. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
4. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
5. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
6. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
7. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.1  ผลการช้ีน า  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านที่ 1 ภายในสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  7   ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี  
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการด า เนินงาน  
ของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้องจะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 7.1 :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
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หมายเหต ุ:  
หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้นต้องแสดงข้อมูลการบรหิารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพทท์ี่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสมศ. 
 
 

 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงข้ึน 
 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 7.2 :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 



110 
 

 

 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  
 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การบริหารจดัการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  
 

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

มีการด าเนินการ  
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 7.3 :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 7.4 :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิ ภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)   

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน :   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหต ุ: คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบ

ปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรหรือต่อช่ือเสียง
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ภาพลักษณ์หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบันอันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม
หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนนเช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรภายใน

สถาบันทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้แต่ไม่พบแผนการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆเช่น
คณาจารย์นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวงและเกิด
เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างเช่นหนังสือพิมพ์ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึก 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้วสถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงปอ้งกนัหรอืมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ

ส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
 
 
 

 
 
ค าอธิบาย  

สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทส าคัญ  ในการก าหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลกัษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่
เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบัน
อย่างยั่งยืน  

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้น  การประเมิน
คุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุม
สภาสถาบันอุดมศึกษา  
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลมุ 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี ้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกจิครบถ้วนตามภาระหน้าทีท่ี่ก าหนดในพระราชบญัญัติของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
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2. สภาสถาบันก าหนดยทุธศาสตร ์ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสงักัด และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  
4. สภาสถาบันก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศึกษา  
5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลครบทัง้  10  ประเด็น  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

เอกสารหรือหลกัฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นทีก่ าหนดในเกณฑ์การให้คะแนน  
 
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน  ระดับคณะไม่ต้องประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค าอธิบาย  

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าป ีความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันได้ก าหนดให้มี
กระบวนการที่ เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด า เนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
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3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการด า เนินงานส าคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน  

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น  

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา  

 
หมายเหตุ   

1. ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี  
2. ระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดหีรือผู้บริหารที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

 
 
ค าอธิบาย  

สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น  

ทั้งนี ้ด้านที่ช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถาบันเลือกด าเนินการในแต่ละด้านนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน  
ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  
4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาต ิ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3ข้อ 
ปฏิบัติได ้
4 - 5ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 18.1 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
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1. โครงการหรอืกิจกรรมทีส่ถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานทีม่ีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มีบทบาทใน
การช้ีน าหรอืแก้ปญัหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความส าเรจ็ของ
โครงการ  

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันทีส่ถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมี
บทบาทในการช้ีน าหรือแกป้ัญหาสงัคมในด้านต่างๆ  

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
 
 
 

 
 
 
 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน 
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้
ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหัก งบ (ค่าใช้จ่าย) 
ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วนสิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
5. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) 
6. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของส านักงบประมาณ 
7. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได ้
 

 
 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  1   ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
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1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
 
 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันได้ 
 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร   
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ : 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันสถาบันควรประเมินความต้องการทรพัยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตัวบ่งชี้ สกอ. ท่ี 8.1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆอีกเพิ่มเติมเช่นการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
มูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วยเช่นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบณัฑิตในแต่ละหลักสตูร
โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน   :    

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ 
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ต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน

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

อุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552  (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
 

 
 

1. ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบายเป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งก ารรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี  สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ.ท่ี 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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คุณภาพการศึกษาทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

การคิดรอบปี :  ใช้ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบันตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย  1) การควบคุม

ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ปน็รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลาโดยเปน็รายงานทีม่ีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9องค์ประกอบ
คุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า 
“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 15  :  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 



120 
 

 

 

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี ้สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด โดยจะเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นด้าน
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่
สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ 
ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งช้ีนี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้อง
ท าการประเมินใหม่  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสงักัด  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสงักัด  

 
หมายเหตุ   

กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่
ก าหนดในระดบัสถาบัน  ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีนั้นมาใช้แทน 
 
 
 
 

การจัดการศึกษามีความส า คัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัดสามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝังปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีความรับผดิชอบต่อตนเองสงัคมและประเทศชาติเพื่อใหผู้้เรียนสามารถด ารงตนอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะมุ่งเน้นภารกิจที่จะ
ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY 
ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ DRUG – FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด DEMOCRACY คือการมีความตระหนักเห็นความส าคัญศรัทธาและเช่ือมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธ์ิขายเสียง
DECENCY คือการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความดีงามรู้จักผิดชอบช่ัวดีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมทั้ง
ยึดถือและปฏิบัติในการด ารงชีพสืบไป DRUG – FREE คือการมีความเข้าใจรู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการ
หลีกเลี่ยง 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  2   ตัวบ่งช้ีตามนโยบายของรัฐบาล 
 

องค์ประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 

หลักการ 
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1. ตัวบ่งช้ี รบ.ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. ตัวบ่งช้ี รบ.ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติที่ดีตลอดจนเกิด

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานศึกษามีความร่วมมือกับทุกฝ่ายและการติดตาม
ประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  3 ดี (3D) การก าหนดนโยบายจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน 
ทั้งทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล 

2.สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
3.สถานศึกษาพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ

การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
4.มีการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตยด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัย  

จากยาเสพติด 
5.มีการก ากับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบทัง้5 ข้อ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ รบ.ท่ี 10.1  :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) [ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด] เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยรู้จักสิทธิและหน้าที่
ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีวินัยมีความประหยัดมีความกตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์สุจริตรู้และตระหนักในโทษภัย
ของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริม

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) จ านวน 3 ด้าน 

 
 
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ รบ.ท่ี 10.2  :  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติท่ีดีตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 
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บทท่ี  4 
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ความหมายของรายงาน 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หมายถึง  รายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีวัตถุประสงค์  4  ประการ  คือ 

1.  เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  ที่ว่า  “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสมัฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรงุ  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

4. เพื่อรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ก าหนดรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง  โดยเรียงล าดับ  ดังน้ี 

1. ปกนอก  รายงานการประเมินตนเอง  ของ สาขาวิชา  คณะ/สถาบัน/ส านัก/สาขาวิชา  
มหาวิทยาลัย  ระหว่างวัน  เดือน  ปี  ถึงวัน  เดือน  ปี 

2. ค าน า 
3. สารบัญเรื่อง  สารบัญภาพ  หรือสารบัญตาราง (ถ้ามี) 
4. ส่วนน าข้อมูลเบ้ืองต้น  ประกอบด้วย  ประวัติ  โครงสร้างการบริหาร  ระบบการประกัน

คุณภาพ  ผลการปรับปรุงปีที่ผ่านมา  และเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
5. ผลการด าเนินงาน  และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์  และเทียบกับเป้าหมายใน

รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

  องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 
 องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
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 องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่  10 นโยบายรัฐบาล  3 ดี (3D)   

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงาน
จริง  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และที่เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น  กะทัดรัด  โดยยึดการ
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ประกอบ 

ลักษณะการเขียนรายงาน  เป็นการบรรยาย  สังเคราะห์  และการประเมินประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ที่ช้ีให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  สิ่งที่ต้องรายงาน  ต่อไปนี้ 

1.  กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งช้ีนั้นๆ 
4. จุดแข็ง  จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

  6.สรุปผล การประเมินและทิศทางการพัฒนา  โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนจุดเด่น  และจุดท่ีควรปรับปรุง  แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
  ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐานอุดมศึกษา  รวมถึงวิธีการ
เสริมจุดแข็ง  การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน  การเขียนรายงานนี้ จะเป็นการ
สังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน  การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนและเป้าหมาย 
การด าเนินงานระยะสั้น  และระยะยาวในอนาคต 

7.รายงานตัวเลขในตารางท่ี  ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 และ ส.5 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัว
บ่งช้ีของ สกอ. ในแต่ละรายตัวบ่งช้ีองค์ประกอบคุณภาพ  แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา  แต่ละมุมมองด้านการบริหารจัดการ  และแต่ละมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 

 
 
 

ตารางท่ี  ส.1  สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา  2556-2557 

  กลุ่มมหาวิทยาลยัเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.สมศ.) 
องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
สกอ.ที่  1.1: กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ   
สมศ.ที่ 16.1 :ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

4 ข้อ   

สมศ .ที่  16 .2 : ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์  

4.00   
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.สมศ.) 
สมศ.ที่ 17 :ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

4 ข้อ   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  1    
องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต     
สกอ.ที่  2.1: ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

5  ข้อ   

สกอ.ที่  2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 25   

สกอ.ที่   2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ30   

สกอ.ที่  2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

7  ข้อ     

สกอ . ที่   2 . 5  : ห้ อ งส มุ ด   อุปกร ณ์
การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ  
 

สกอ.ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

7  ข้อ  
 

  
สกอ.ที่  2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

5  ข้อ   

สกอ.ที่  2.8 : ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

5  ข้อ   

ม.พบ.ที่  2.9.1 : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพ
ครู 

4  ข้อ   

ม.พบ.ที่ 2.10.2: ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านเกษตร
และอาหาร 

4  ข้อ   

ม.พบ.ที่  2.11.3:ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามเอกลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

4  ข้อ   

ม.พบ.ที่ 2.12.4  :ระดับความส าเร็จของ
การด า เ นิน งานต าม เอกลั กษณ์ด้ าน
เทคโนโลยี 

4  ข้อ   

สมศ.ที่ 1 :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80   

สมศ.ที่ 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00   

สมศ.ที่ 3 :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 25   
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.สมศ.) 
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
สมศ.ที่ 4 :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 40   

สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 3.51   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  2    
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
สกอ.ที่   3 .1 : ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ  
 

สกอ.ที่  3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

6 ข้อ  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  3    
องค์ประกอบที่  4  การวิจัย     
สกอ.ที่  4.1: ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

8  ข้อ  
 

สกอ.ที่  4.2 : ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5  ข้อ  
   

สกอ.ที่  4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัยประจ า 

กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  60,000    
บาทขึ้นไป/คน 
กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ   
25,000 บาทขึ้นไป/
คน 

 

   

สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

วิทยาศาสตร์ฯร้อย
ละ 20 
มนุษยศาสตร์ฯ ร้อย
ละ 10 

 

 

สมศ.ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 16  
 

สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 8  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  4     
องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
สกอ.ที่  5.1 : ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

5  ข้อ  
 

สกอ.ที่  5.2 : กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5  ข้อ  
 

สมศ.ที่  8 : ผลการน าความรู้และ ร้อยละ 24   
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.สมศ.) 
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้ มแข็งของชุมชนหรือองค์ กร
ภายนอก 

4 ข้อ   

สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชี้น า  ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้าน 2  
ภายนอกสถาบัน 

5 ข้อ   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  5      
องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.ที่   6.1: ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5  ข้อ  
 

สมศ.ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ  
 

สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  6      
องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
สกอ.ที่  7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

7  ข้อ  
 

สกอ.ที่  7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

5 ข้อ  
 

สกอ.ที่  7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5  ข้อ  
 

สกอ.ที่  7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ   
สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน 

4.00  
 

สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 

4.00  
 

สมศ.ที่ 18.1 : ผลการชี้น า  ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านที่ 1
ภายในสถาบัน 

5 ข้อ  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  7     
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
สกอ.ที่  8.1 : ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7  ข้อ  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  8    
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
สกอ.ที่  9.1 : ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

8  ข้อ  
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.สมศ.) 
สมศ.ที่ 15 : ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 น าผลคะแนนที่ได้จาก 23 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.มาเฉลี่ย
และบันทึกไว้ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  9      
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล 3 ด ี(3D) 
รัฐบาลที่  10.1 : การบริการจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

5  ข้อ  
 

รัฐบาลที่  10.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี  
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

5.00  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  10      
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ.      
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ สมศ.    
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ ม.พบ.    
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ รัฐบาล    
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

 
 

 
   

1
 ให้ระบุเป็นตัวเลขทีส่อดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นัน้ ๆ  เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละหรือระบุเป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ  
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ตารางที่  ส.2  สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย                  ผลการประเมิน 
             0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
             1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
             2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
             3.51-4.50    การด าเนินงานระดับดี 
             4.51 -5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1      

องค์ประกอบที่  2      

องค์ประกอบที่  3      

องค์ประกอบที่  4      

องค์ประกอบที่  5      

องค์ประกอบที่  6      

องค์ประกอบที่  7      

องค์ประกอบที่  8      

องค์ประกอบที่  9     ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ 

องค์ประกอบที่  10     ไม่ค านวณรวม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทกุ
องคป์ระกอบ 

     

ผลการประเมิน      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  ส.3  สรปุผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
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องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย                    ผลการประเมิน 
       0.00 -1.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
       1.51 -2.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
        2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
        3.51-4.50    การด าเนินงานระดับดี 
        4.51 -5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก I P O รวม 

มาตรฐานที่  1      

มาตรฐานที่  2 
       มาตรฐานที่  2 ก 
       มาตรฐานที่  2 ข 

     

มาตรฐานที่  3      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
มาตรฐาน 

     

ผลการประเมิน      

 
ตาราง ส.4  สรปุผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

องค์ประกอบ 

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

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

     

ด้านกระบวนการภายใน      

ด้านการเงิน      

ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

     

ผลการประเมิน      

 
 
ตาราง ส.5  สรปุผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 

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

หมาย
เหต ุ

I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา 

      

(1)ด้านกายภาพ       

(2) ด้านวิชาการ       

(3) ด้านการเงิน       

(4) ด้านการบริหารจัดการ       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

      

2.มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบัน 

      

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต       

(2) ด้านการวิจัย       

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

      

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมิน       

การเรียงล าดบัรายงานการประเมินตนเองของ สาขาวิชา  คณะ/สถาบัน/ส านกั/ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
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1. ปกนอก 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. ส่วนท่ี  1 ข้อมูลเบ้ืองต้น  ประกอบด้วย 

4.1  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
4.2  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ 
4.3  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
4.4  บุคลากร  และงบประมาณ 
4.5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.6  สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
4.7  เป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรเป็นตาราง) 

5.  ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงาน  และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ 

6.  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงแผนและเป้าหมายในปีต่อไป 

7.  ส่วนท่ี  3  สรุปผลการประเมินตนเอง  (ตาราง ส.1-ส.5 ) 
8.  ข้อมูลพ้ืนฐาน  Common Data Set  ตามแบบของ สกอ.  
9.  ภาคผนวก 
  9.1  รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรของหน่วยงาน 
  9.2  ค าสั่งต่างๆ 
  9.3  อื่นๆ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
ปีการศกึษา  2556-2557 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 
 
เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

สกอ.ท่ี 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 9 ข้อ 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ตน เกณฑ์ ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 . มี ร ะบบแ ละกล ไกกา ร

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

มีผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบและ
ประสานงาน เพื่อก ากับดูแล ติดตาม  โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คู่ มือการประ กันคุ ณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้ระบุระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยภายใต้การก าหนดนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 

9 . 1 -1 . 1ค า สั่ ง มห า วิท ย าลั ย ที่ 
1589/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่  
26 ตุลาคม  2556 
9.1-1.2คู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึ กษาของมหา วิทยาลั ย  ปี
การศึกษา พ.ศ.2556-2557 
9.1-1.3ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
9.1 -1.4แผนปฏิบั ติ การประ กัน
คุณภ าพการศึ กษา ภ าย ในของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2556 

 2.มีการก าหนดนโยบายและ
ให้ ค ว ามส า คั ญ เ รื่ อ ง กา ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อด าเ นินการ
ทบทวนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  แผนการด าเนินงาน  ปฏิทินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการประชุมและให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย  เพื่อน าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ด าเ นินการเป็นประจ า โดยใช้หลัก 
PDCA  และก ากับการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน 

9 . 1 -2 . 1  น โ ยบ ายการปร ะ กัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (2553-2557) 
9.1-2.2ค าสั่งที่1408/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประ กันคุณภาพ
การศึกษา 
9.1-2.3คู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2556-2557 

 3 . มี ก า ร ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน   

มีการปรับปรุงพัฒนาตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
    1.ม.พบ.ที่ 2.9.1 ด้านวิชาชีพครู  
    2.ม.พบ.ที่ 2.10.2 ด้านเกษตรและอาหาร 
    3.ม.พบ.ที่ 2.11.3 ด้านการท่องเที่ยว 
    4.ม.พบ.ที่ 2.12.4ด้านเทคโนโลยี 

9.1-3.1 แผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2556 -2557 
9.1-3.2คู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2556-2557 

 4.มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ที่ ค ร บ ถ้ ว น 
ประกอบด้วย    1) การ
ค วบคุ ม  ติ ด ต ามการ
ด าเนินงาน และประเมิน

มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ดังน้ี 
1) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อ
ก าหนดแผนการด า เ นิน งานประ กันคุณภาพ
การศึกษา โดยจัดท าปฏิทินกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556-

9.1-4.1รายงานการประเมินตนเอง
การป ระ กันคุณภ าพการศึกษา
ภายใน ปี 2553 - 2556 
9.1-4.2 ระเบียบวาระการประชุมผู้
ก ากับ ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ 
9.1-4.2ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ 
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คุณภาพ 2) การจัดท า
ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี ที่ เ ป็ น
รายงานประ เ มินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่ มีข้อมูล
ครบถ้ วนตามที่ ส า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online  
3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถาบัน 

2557  มีการติดตามผลความก้าวหน้าการน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
ไปพัฒนาและ จัดท า เ ป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556   
2) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อ
พิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัด
การพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จดหมายข่าวดอนขังใหญ่  เว็บไซต์ส านัก  และ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
3) มีการน าผลการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ   
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2555 มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

907/2556 แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และ
ผู้จัดเก็บรายตัวบ่งชี้ฯ ลงวันที่   4 
กรกฎาคม 2556 (ยกเลิกฉบับเก่า) 
9.1-4.3รายงานผลการประ เ มิน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-4.4จดหมายข่าว ดอนขังใหญ่ 
เว็บไซด์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
9.1-4.5 ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
system 
9.1-4.6แผนพัฒนาคุณภาพ  จาก
ผลการประเมินปีการศึกษา  2555 
 
 
 

 5. มีการน าผลการประ กัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

มีการน าผลจากการประเ มินคุณภาพไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพจากการประเ มินประจ าปี
การศึกษา 2554 ซ่ึงมีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปีฉบับ
ทบทวน (แผนกลยุทธ์) และน าสู่การปฏิบัติ ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณประจ าปี 
2556 

9.1-5.1รายงานสรุปผลการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ   
9.1-5.2 แผนพัฒนาคุณภาพจาก
การประเมิน  ประจ าปีการศึกษา  
2555 
9.1-5.3แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปีฉบับทบทวน 

 6.มีระบบสารสนเทศที่ ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9  องค์ประกอบคุณภาพ 

มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในทั้ง 9 องค์ประกอบรวมทั้งมีระบบ 
MIS (Management Information  System) เป็น
ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานทุกด้าน ได้แ ก่ 
ระบบงบประมาณ  ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบ
บัญชีต้นทุน ระบบข้อมูลบุคลากร  ระบบเพื่อการ
เรียนการสอน ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น  ซ่ึง
ข้อมูลที่ ได้จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถ
สนับสนุนข้อมูลให้แก่การประกันคุณภาพ  และยังใช้
เป็นฐานข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร  มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันทั้งคณะ/ส านัก/

9.1-6.1 ระบบMISของมหาวิทยาลัย
เพื่อการตัดสินใจ 
9.1-6.2ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
system 
9.1-6.3รายงานผลจากระบบระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับอุดมศึกษา CHE 
QA Online system 
ของมหาวิทยาลัย 
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สถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัย 

 7.มีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย ใ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็น
กรรมการ ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ  หรือการให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้านการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น 

9.1-7.1 ค าสั่งที่  1408/56 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมการปร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา 
9.1-7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประ กันคุณภาพ
การศึกษาครั้งที่  1/2556 วันที่ 8 
พ.ย. 2556 
9.1-7.3 รายงานการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 
2556 

 8.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน  และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มหาวิทยาลัย ได้สร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกับ  11 สถาบัน เครือข่าย
ความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา 5 สถาบัน และบุคลากรด้านงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้เป็นกรรมการบริหาร
เครือข่ายประกันคุณภาพ C-IQA โดยมีการจัด
ประชุม อบรม สัมมนา ที่ ได้ เชิญวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่ อให้ ได้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัด
ประชุมของเครือข่ายระหว่าง 11สถาบัน ซ่ึงมีทั้ง
อาจารย์  เจ้าหน้าที่   และนักศึกษา เข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว 

9.1 -8.1บันทึกข้อตกลงด้านการ
ปร ะ กันคุณภ า พการศึ กษา  11 
สถาบัน 
9.1 -8.2บันทึกข้อตกลงด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5 
 สถาบัน 
9.1 -8.3รายงานการประชุมการ
แลกเปลี่ ย นเ รี ยนรู้ ด้ านประ กัน
คุณภาพการศึกษา 
9.1-8.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย C-IQA 

 9 . มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ
งานวิ จัย ด้ านการประ กัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ ให้ ห น่ วย งาน อ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

- - 

 
 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 
 บรรลุ   ไม่บรรล ุ  

8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 คะแนน  บรรล ุ

 
จุดแข็ง :  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 ผู้ก ากับดูแล ผศ.อุบล  สมทรง   รองอธิการบดี 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล

และรายงาน 
ผศ.ดร.พรรณี   คอนจอหอ   อ.ภาคย์  พราหมณ์แก้ว    
นางสาวน้ าฝน   แสงอรุณ  นางจีรนุช   ปิ่มเปี่ยม 

 

 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  โดยมีการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาครอบคลุมทุกคณะ  
อย่างน้อยร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
ที่ Cds Name Cds Values  
1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  1,536 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด 172 
3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 4 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 587 
5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.65 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 159 
7. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.64 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4 
9. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.56 
10. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 3,450 
11. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 750 
12. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 4.60 
การประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน 
 บรรลุ   ไม่บรรล ุ

4.00 4.60 4.60 คะแนน  บรรล ุ

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
16.2-1 แผนพัฒนามหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2553-2557 (ฉบับทบทวน) 
16.2-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 
16.2-3 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์  ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 ผู้ก ากับดูแล รศ.ดร.กาญจนา   บุญส่ง   รองอธิการบดี 

สมศ.ท่ี 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
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 ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงาน 

นายสะอาด   เข็มสีดา     นางอาณา  เข็มสีดา    และนางสาวสุชาดา  วงษ์กรอบ 

 
ความหมายของหมายเลขในข้อมูลอ้างอิง  ปีการศึกษา 2556-2557 

 
 

ตัวเลขตัวที่ 1   หมายถึง องค์ประกอบที่........ 
ตัวเลขตัวที่  1 และ 2 หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่.................. 
ตัวเลขตัวที่  3   หมายถึง ข้อที่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวเลขตัวที่  4  หมายถึง ล าดับเอกสารที่ ......ของข้อมูลอ้างองิ 
 

     เช่น   1.1- 4.2  หมายถึง 
 

องค์ประกอบที ่  1 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1 
ข้อที่   4  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับเอกสารที ่  2  ของข้อมูลอ้างองิ 
 

     เช่น  10.1 -2.5  หมายถึง 
องค์ประกอบที ่  10 
ตัวบ่งช้ีที่  10.1 
ข้อที่   2  ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับเอกสารที ่  5  ของข้อมูลอ้างองิ 

 

 
 

 
ตัวเลขตัวที่  1   หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่.................. 
ตัวเลขตัวที่  2 และ3  หมายถึง ล าดับเอกสารที่ ......ของข้อมูลอ้างองิ 

 
     เช่น 1.1-2 หมายถึง 
   ตัวบ่งช้ีที่  1 
   ล าดับเอกสารที ่  1-2   ของข้อมูลอ้างองิ 
 
 

ตัวอย่างท่ี  1 

ตัวอย่างท่ี  2 

หมายเลขอ้างอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ (ข้อ) 

หมายเลขอ้างอิงข้อมูลเชิงปริมาณ  

ตัวอย่างท่ี  3 
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บทท่ี  5 
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2556-2557 

 
1.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก าหนดข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จ
ก่อนสิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมนิ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี ้

1) เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้ทัน
ในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2) เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่
ละสถาบันเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น  จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถแยกได้เป็น 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการ
เสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (P) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งช้ีหรือ
เกณฑ์การประเมนิ จะต้องมีการประกาศให้ทกุหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอ่นเริม่
ปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

Do (D) = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 – 
เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

Check (C) = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
สถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

Act (A) = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได ้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุง
คุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้
ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเป็นสากล 
 
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.1 การเตรียมการของมหาวิทยาลัยก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
2.1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี 
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ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online)ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(common data 
set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (e - SAR) 
รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้
ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอ

ในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง คือจัดเอกสารให้อยู่
ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยงานไหน ช่ือหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะ
ผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่า
แนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ  ได้ในคราว
เดียว  ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีแต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพแต่ละ
องค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน 
และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน 

2.1.2 การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์  โดยยึด
หลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 

4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคนที่
ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 

ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร จ านวน 
1-3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ผู้ประสานงาน
ควรเตรียมตัวดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด 
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2)  ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะและสถาบันเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้
ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได้ 

3)  มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน 

4)  ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่า
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 

5)  เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันที 

2.1.3 การเตรียมสถานท่ีส าหรับคณะผู้ประเมิน 
ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 

1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมากโดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้
คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอื่นๆ 
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม 

ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี ้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
1) คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับขนาดของสาขาวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้

ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาขาวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้
ประเมินจากภายในสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเทา่ต้องผา่นการฝกึอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกสาขาวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ . หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า 
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- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่าง
น้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง  ซึ่งสามารถให้
ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รบัการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได ้ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน  โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ข้ึนบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี ้ข้ึนอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่าง

น้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ข้ึนบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ 
จะต้องท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน ผ่านทาง
ระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน
และทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งใหส้ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสง่รหัสประจ าตัว (ID code) ให้ด้วย 
เพื่อให้ประธานฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และผล
การประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ  นอกจากนั้น ให้
สถาบันแจ้งรายช่ือผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการ
ประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

2.2 การด าเนินการของมหาวิทยาลัยระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจง

วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม  แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า

เยี่ยมชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล

หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจน
อ านวยความสะดวกอื่นๆ 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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2.3 การด าเนินการของมหาวิทยาลัยภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับสาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน รวมทั้ง

ผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ  เพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควร
ปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบันช่ืนชม
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่าผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

1. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน (พร้อมลายเซ็น) 
2. บทน า 

 สรปุข้อมลูพื้นฐานของ.......(สาขาวิชา/คณะ /สถาบัน/ส านัก/มหาวิทยาลัย) จุดเน้น  
ประวัตโิดยย่อ 

3. วิธีประเมิน 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 

 การเตรียมการและการวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  ศึกษาเอกสาร  เยี่ยมชมสภาพจริง  สัมภาษณ์
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมลู 

4. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตารางที่ ป.1) 
5. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา  มุมมองด้านการ

บริหารจัดการและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

5.1 ผลการประเมิน (รายงานตาม ป.2 ป.3 ป.4 และ ป.5) 
5.2 จุดอ่อน  จุดแข็ง  และข้อเสนอแนะของแตล่ะองค์ประกอบและมาตรฐาน ระบจุุดเด่น  

วิธีการปฏิบัติและผลการด าเนินงานทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น  
ตลอดจนเงื่อนไขของความส าเร็จ  ระบุจุดที่ควรพัฒนาทัง้สาเหตุของปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 

6. ภาคผนวก 

 บนัทึกภาคสนาม 

 ค าสั่ง 

 ตารางการตรวจเยี่ยม 
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 หมายเหตุ : แบบประเมินผล ป1.-ป.5  เป็นแบบประเมินของ สกอ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใช้ใน 
การประเมินรายตัวบ่งชี้  ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพ (ป.1-ป.5) ของผู้ประเมิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตารางที่  ป.1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ตารางที่  ป.2 
3. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตารางที่ ป.3 
4. ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ  ตารางที ่ป.4 
5. ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตารางที่ ป.5 
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ตารางท่ี  ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีการศึกษา  2556-2557 

  กลุ่มมหาวิทยาลัยเนน้การผลติบณัฑิตระดับปรญิญาตรีและพฒันาสังคม 

องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
สกอ.ที่  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ   
สมศ.ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 4 ข้อ   
สมศ.ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  4.00   

สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

4 ข้อ   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  1    

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต     
สกอ.ที่  2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5  ข้อ   

สกอ.ที่  2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25   
สกอ.ที่  2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 30   

สกอ.ที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7  ข้อ     

สกอ.ที่  2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ   

สกอ.ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
7  ข้อ  

 
  

สกอ.ที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5  ข้อ   

สกอ.ที่  2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ   

ม.พบ.ที่  2.9.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครู 

4  ข้อ   

ม.พบ.ที่ 2.10.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามเอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหาร 

4  ข้อ   

ม.พบ.ที่ 2.11.3:ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

4  ข้อ   

ม.พบ.ที่ 2.12.4  :ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยี 

4  ข้อ   

สมศ.ที่ 1 :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80   

สมศ.ที่ 2 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 4.00   
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สมศ.ที่ 3 :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25   

สมศ.ท่ี 4 :  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40   

สมศ.ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์ 4.00   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  2    
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
สกอ.ที่  3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ   

สกอ.ที่  3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

6 ข้อ  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  3    
องค์ประกอบที่  4  การวิจัย     
สกอ.ที่  4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

8  ข้อ  
 

สกอ.ที่  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

5  ข้อ  
   

สกอ.ที่  4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิจัยประจ า 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  60,000    บาท
ขึ้นไป/คน 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ฯ   
25,000 บาทขึ้นไป/คน 

 
   

สมศ.ที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 
20 
มนุษยศาสตร์ฯ ร้อยละ 10 

 
 

สมศ.ที่ 6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

รอ้ยละ 16   

สมศ.ที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 8   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  4     
องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     
สกอ.ที่  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5  ข้อ  
 

สกอ.ที่  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5  ข้อ  
 

สมศ.ที่ 8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ร้อยละ 24   

สมศ.ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ   

สมศ.ที่ 18.2 : ผลการชี้น า  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นด้าน 2  ภายนอกสถาบัน 

5 ข้อ   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  5      
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.ที่  6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5  ข้อ   

สมศ.ที่ 10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ  
 

สมศ.ที่ 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  6      

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
สกอ.ที่  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

7  ข้อ   

สกอ.ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ   
สกอ.ที่  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5  ข้อ   

สกอ.ที่  7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ   
สมศ.ที่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

4.00   

สมศ.ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

4.00  
 

สมศ.ที่ 18.1 : ผลการชี้น า  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นด้านที่ 1ภายในสถาบัน 

5 ข้อ   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  7     
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
สกอ.ที่  8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7  ข้อ   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  8    

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
สกอ.ที่  9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

8  ข้อ   

สมศ.ที่ 15 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

 น าผลคะแนนที่ได้จาก 23 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.
มาเฉลี่ยและบันทึกไว้ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  9      

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล 3 ด ี(3D) 
รัฐบาลที่  10.1 การบริการจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5  ข้อ   

รัฐบาลที่  10.2 ผลที่เกิดกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจต
คติที่ดี  ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

5.00   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่  10      

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ.      
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องค์ประกอบคุณภาพ 
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย1 

ผลการด าเนินงาน1 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ สมศ.    

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ ม.พบ.    

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ รัฐบาล    

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  

 

 
   

 

1
 ให้ระบุเป็นตัวเลขทีส่อดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นัน้ ๆ  เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละหรือระบุเป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  ป.2  ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย                  ผลการประเมิน 
             0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
             1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
             2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช ้
             3.51-4.50    การด าเนินงานระดับดี 
             4.51 -5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมาย
เหต ุI P O รวม 

องค์ประกอบที่  1       

องค์ประกอบที่  2       

องค์ประกอบที่  3       

องค์ประกอบที่  4       

องค์ประกอบที่  5       

องค์ประกอบที่  6       

องค์ประกอบที่  7       

องค์ประกอบที่  8       
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องค์ประกอบที่  9     ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ  

องค์ประกอบที่  10       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

      

ผลการประเมิน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย                    ผลการประเมิน 
       0.00 -1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
       1.51 -2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
        2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช ้
        3.51-4.50    การด าเนินงานระดับดี 
        4.51 -5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

หมาย
เหต ุI P O รวม 

มาตรฐานที่  1       

มาตรฐานที่  2 
       มาตรฐานที่  2 ก 
       มาตรฐานที่  2 ข 

      
 
 

มาตรฐานที่  3       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
มาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       

 

ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย                       ผลการประเมิน หมาย
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I P O รวม 

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

เหต ุ

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

      

ด้านกระบวนการภายใน       

ด้านการเงิน       

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มุมมอง 

      

ผลการประเมิน       

 

ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
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องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 

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

หมาย
เหต ุ

I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

      

(1)ด้านกายภาพ       

(2) ด้านวิชาการ       

(3) ด้านการเงิน       

(4) ด้านการบริหารจัดการ       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

      

2.มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบัน 

      

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต       

(2) ด้านการวิจัย       

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

      

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       

ผลการประเมิน       
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บทที่ 6 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้ 

 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็นกระบวนการ
จัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติใน
สภาพจริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการ
ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนรายวิชา หรือเลือกท า
โครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
ตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏ
ในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ  ตัวอย่างเช่น1 

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

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมคีวามเช่ือมโยง
กันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดบั
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 
25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
                                                             
1
 ดเูพิ่มเติม “รายงานการวิจยั การสงัเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นตวัผู้ เรียนเป็นส าคญั  ตัง้แต่ พ.ศ. 2542-2547” 
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หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจากต่างประเทศ 
 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิหมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
  

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (ACImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) และฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา 
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 

การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะ
หรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไป
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี ้

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

                                                             
2
 ดูเพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย”สภาวิจัยแห่งชาติ.ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 



167 

8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้อง
ครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อ
การปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5)จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8)จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 
10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา 
ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้

ระบบทวิภาค  - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
- ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ทั้ ง โ ค ร ง ก า ร ป ก ติ แ ล ะ 
โครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วย 
กิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค - ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี: ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา(15 
หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

- ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ข้ันตอนการค านวณค่า FTES มีดังนี้ 
1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 

SCH  = Σ nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

Ci  = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

FTES = 
 

SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้ 
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ 
อาจารย์เป็นการพิเศษ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง 
สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เปน็ทางการคณะกรรมการก ากับดูแลสถาบัน
ในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้
เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถ่ินและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ 
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ป ีเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพฒันาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัต ิเพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารห รือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
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และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์
เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การ
บริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ  ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่
มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูลWeb of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ หรือ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมี
ช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยส านักงานฯหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี ้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้4  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิด
                                                             
3
 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

4
 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance Rating)” 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมโีอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรอืประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน)และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์หลักสูตรสาขาวิชาชีพ  หมายถึง 
รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนด
ตามกฎหมาย 
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อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่ง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ทีส่่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม และสังคม เพื่อ
พัฒนาการยกระดบัความมีรสนิยม ความสุนทรีย ์เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การพัฒนาส่งเสริมการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข  
 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก 
ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรม
หรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม 
วัฒนธรรมปัจจุบันทีด่ีควรมีความสอดคล้องกบัความเปน็สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองทีม่ีคุณค่า สาหรบั
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มี
ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคต ิและจิตใจ การมีน้าใจเสียสละและการมีส่วนรว่มกับสงัคม 
สามารถเป็นผู้นาที่ดีและเปน็ที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาท
ต่อ การปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้
เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 
 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคม ในแนวทางที่ดีข้ึน โดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าทาง
สุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข  

 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการรับรู้และ
ความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตร์เพื่อการดารงรักษ์สืบต่อไป  

 

สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก  

 

สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  

 

สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิด
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ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์  
 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือ
เทียบเท่า ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน  

- ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมี การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
สะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดย
ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้
จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีหลักฐานปรากฏอย่าง
ชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี ้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

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

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบัจิตใจ ก่อใหเ้กิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
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แหล่งเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพ หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร ่โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดงซึง่เป็น
การน าเสนอผลงานจากงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา
คุณภาพ ดังต่อไปนี ้ 

1. ต้องเป็นหอศิลปร์ะดับสถาบันการศึกษา  
2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคมจะต้องเป็นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ  และมี

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  
3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ  หรือเป็น

โครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ  
4. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลอืกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการทีส่อดคล้องกบัเกณฑก์ารประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิและนักวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ  

5. ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป ์จะต้องมเีอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงาน
ที่จัดแสดงต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพื้นบ้าน ดนตรี ดุริยางคศิลป์ และ
นาฏศิลป์นอกสถานที่ (Street Performance) เป็นต้น  

 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  มคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนน
เต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 
หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ทั้งนี ้หลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลตุามเปา้หมายตัว
บ่ง ช้ีทั้ งหมดอยู่ ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม  อนุโลมให้
ปรับตัวบ่งช้ีในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้  

ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาที่เปิดสอน 

ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
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บทที่  7   
  

 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก 70 

 การประเมินประสิทธิผล 60 
 1. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (5) 

2. ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (10) 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

3.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

3.2 การผลิตบัณฑิต 

3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.4 การวิจัย 

3.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

3.6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 
(7.5) 

 การประเมินคุณภาพ 10 
 4. คุณภาพการให้บริการ 

4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

 
(5) 
(5) 

มิติภายใน 30 
 การประเมินประสิทธิภาพ 10 
 5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

5.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

5.4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้น าค่าน  าหนักของ
ตัวชี วัดที่ 5.1 ไปรวมไว้ที่ ตัวชี วัดที่ 5.2 ร้อยละ 0.5 ตัวชี วัดที่ 5.3 ร้อยละ 0.5 และ
ตัวชี วัดที่ 5.4 ร้อยละ 1 

 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 

6. การประหยัดพลังงาน (5) 

 การพัฒนาสถาบัน 20 

 
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ (10) 

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (10) 

รวม 100 

กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ค้าอธบิายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามค้ารบัรองการปฏบิตัิราชการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา   ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

มติภายนอก 

 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1  นโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุ ต่อ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงที่สถาบันอุดมศึกษาสังกัด 

ค้าอธิบาย :  
 พิจารณาจากผลการประเมินในการบรรลุต่อนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
ของกระทรวงต้นสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินจากตัวชี วัด “นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง/กรม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงต้นสังกัด (ส านักงานปลัดกระทรวง) 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ภารกิจหลักของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
 

วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีส่วนร่วม
รับผิดชอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั ง เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยสถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ค้าอธิบาย :  
 พิจารณาจากผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เกณฑ์การประเมินผล :  
 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินจากตัวชี วัด “นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลักของกระทรวง/กรม” ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(เฉพาะตัวชี วัดที่เป็นภารกิจหลักระดับกรมของ สกอ.) 
 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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น้้าหนัก : ร้อยละ 45 
 

ค้าอธิบาย : 
 พิจารณาความส าเร็จของตัวชี วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
องค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบ ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 องค์ประกอบ ที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบ ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบ ที่ 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบ ที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบ ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
ทั งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มของแต่ละองค์ประกอบ 

 
แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันของแต่ละองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็นการประเมินที่ครบถ้วนทั งตัวบ่งชี 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั งเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 การประเมินคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 คุณภาพการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
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ค้าอธิบาย : 
 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานสถิติ

แห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ 
 บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) และ 

2. มีงานท าตั งแต่ 3 เดือนขึ นไปหลังส าเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและ 
ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนเข้าศึกษาหรือขณะศึกษา 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตท างานเกี่ยวข้องด้วย 

 ประเด็นการส้ารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี  

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั นๆ  
 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพื นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน   
 3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
      ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติ

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั น ทั งนี  สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายในสถาบัน  
ไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี วัดที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
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ค้าอธิบาย : 
 นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติ

และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส าหรับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

 ประเด็นการส้ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี  
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้สอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน  
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การให้บริการด้านวิชาการ และ

การให้บริการทั่วไป  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี   

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล : 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลส ารวจความพึงพอใจจากส านักงานสถิติ

แห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั น ทั งนี  สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลควบคู่ไปได้เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายในสถาบัน  
ไม่ต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี วัดที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 
แนวทางการจัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการส้ารวจฯ ส้าหรับตัวชี้วัดท่ี 4.1 และตัวชี้วัดท่ี 4.2 

  รายละเอียดในการด าเนินการที่ต้องขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อให้ส านักงาน 
สถิติแห่งชาติสามารถก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมและจัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางดังนี   

1) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา พร้อมรายช่ือและ
หมายเลขติดต่อของผู้จัดท าข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2)  

2) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีฯ (ส าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกฯ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มที่ 3) 

3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายช่ือและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงานส าหรับการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประสานงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบฟอร์มที่ 4) 

4) ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษา 
เฉพาะวิทยาเขต/ศูนย์ท่ีมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่าน้ัน (รายละเอียดปรากฏตาม 
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แบบฟอร์มที่ 5)  
ทั งนี  หากข้อมูลตามข้อ 3) และข้อ 4) ของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากข้อมูลเดิมที่จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าว และขอให้แจ้งส านักงานสถิติแห่งชาติให้น าข้อมูลเดิมมาใช้ในการส ารวจต่อไป 

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการส ารวจความพึงพอใจ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. ที่  

“http://www.opdc.go.th > ศูนย์ความรู้ > คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ 2549-2557” 

6) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล ตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และข้อ 4) ในรูปแบบ
ของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2557 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจัดส่งด้วย  

ท้ังน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาก้าหนดวันจัดเก็บขอมูลเพ่ือกรอกลงแบบฟอร์มเปนวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ท้าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาท่ีก้าหนด 
สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บ หากสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลล่าช้ากว่าก้าหนด  
จะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และส่งผลให้คะแนนการประเมินผลของตัวชี้วัดท่ี
สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ถูกปรับลดลงเป็น 1.0000 คะแนน 
 

เง่ือนไขของการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน

การส ารวจฯ ล่าช้ากว่าก าหนด และข้อมูลที่จัดส่งยังขาดความครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรายช่ือ ที่อยู่ และ
หมายเลขติดต่อของบัณฑิตไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ทันสมัย ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามเป็นอย่างมาก รวมทั งจัดเก็บข้อมูลได้ตัวอย่างที่ตอบแบบส ารวจจ านวนน้อยมาก ดังนั น ส านักงาน 
ก.พ.ร. จึงก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้การส ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และ 
ข้อ 3) ล่าช้ากว่าวันที่  31 มีนาคม 2557 จะส่งผลให้คะแนนการประเมินผลของตัวชี วัดนี ถูกปรับลดลง 
เป็น 1.0000 คะแนน 

 กรณีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจฯ ตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ขาดความครบถ้วน 
สมบูรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจะด าเนินการเลือกตัวอย่างและจัดเก็บข้อมูลตามที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง 
ทั งนี  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องยอมรับความเบี่ยงเบนและความคลาดเคลื่อนของผลส ารวจที่อาจจะเกิดขึ นได้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opdc.go.th/
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มิติภายใน 

 การประเมินประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 5  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น  2 กรณี ดังตาราง 
 

กรณีท่ี 1  สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 4 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 1 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 1 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 1 

 

กรณีท่ี 2  สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 3 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด น้้าหนัก 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 1.5 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 1.5 

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2 

 

ตารางแสดงสัดส่วนน้้าหนัก (ร้อยละ 5) 

กรณีท่ี 
งบประมาณประจ้าปี 

รวม 
รายจา่ยลงทุน 

รายจา่ยภาพรวม 
แผน 

6 เดือนแรก 12 เดือน 
กรณีท่ี 1 2 1 1 1 5 

กรณีท่ี 2 - 1.5 1.5 2 5 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
น้้าหนัก : ร้อยละ 2 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ เบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั งนี ไม่รวมเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)  จะน ายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับ  
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ 

สูตรการค้านวณ :  

 
                                เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีส่ถาบันอุดมศึกษาเบกิจ่าย    x 100 
                                วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ  Y  ต่อ  1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 
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เง่ือนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ X ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจดัสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 79.15 72.79 66.27 .... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ 
วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบรหิารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั  กรมบัญชีกลาง 
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แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรกึษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้เงินงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น 
1) แบบจั ดท า แผ น / ราย งานผ ลก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตาม       
งบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      
(แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการ งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจ 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 
น้้าหนัก : ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวขา้งต้น) 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใช้อัตรา

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั งนี ไม่รวม 
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ  
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ตั งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

สูตรการค้านวณ :   

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 

เง่ือนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ X   
2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 48.78 51.71 49.20 50.53 

             เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
                      ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557              x 100 

             วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาเขต ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบรหิารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั  กรมบัญชีกลาง 

แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่ ง จ ะ ใ ช้ ข้อมู ลผลการ เบิ กจ่ าย เ งิ น
งบประมาณรายจ่ ายภาพรวมขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา ทั งที่ เบิกจ่ ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เ งิ นงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
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ตัวชี้วัดท่ี 5.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 
น้้าหนัก : ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวขา้งต้น) 
ค้าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต 
เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั งนี  ไม่รวม 
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ ตั งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
ค านวณ 

สูตรการค้านวณ :   
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 

 
เง่ือนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับ ร้อยละ X ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณ       
ที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

            เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย 
                 ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557               x 100 

            วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
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2553 2554 2555 2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน 

ร้อยละ 95.76 94.58 90.27 ..... 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล     ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษา     และ
วิทยาเขต ตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบรหิารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั  กรมบัญชีกลาง 

แนวทางการประเมินผล : 

ที่ปรกึษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่ ง จ ะ ใ ช้ ข้อมู ลผลการ เบิ กจ่ าย เ งิ น
งบประมาณรายจ่ ายภาพรวมขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา ทั งที่ เบิกจ่ ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เ งิ นงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
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ตัวชี้วัดท่ี  5.4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
น้้าหนัก :  ร้อยละ ... (ตามกรณีดังกล่าวขา้งต้น) 

ค้าอธิบาย : 
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั งนี  ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเป็นแผนตั งต้นในระบบ GFMIS ดังนั น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้อง
ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ท าไว้ให้ปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2557 
 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบกิจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี่ยของทั ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สูตรการค้านวณ  : 
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 ก าหนดให้  X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่

สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 

  Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ในระบบ GFMIS แต่ละไตรมาส  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ Y ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X-2Y X-Y X X+Y X+2Y 
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เง่ือนไข :  

1. ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ X    
ระดับ 4 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ X+Y และระดับ 5 คะแนน เท่ากับ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั ง 4 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ X+2Y 

ตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 
315 ล้านบาท โดยได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั งแต่ต้นปีงบประมาณ  
(แผนตั งต้น) ต่อมาวันที่  15 พฤศจิกายน 2556 กรมบัญชีกลางเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน 
ซึ่งหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการ  
ใช้จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวนทั งสิ น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี  

 

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งสิ้น 
แผนตั้งต้น  78 70 67 100 315 
แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 
ผลการเบิกจ่าย (2) 39 69 74 115 297 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน 

(2) / (1) * 100 
97.50 92.00 94.87 100  

  
ดังนั น  เมื่ อค านวณค่าเฉลี่ ย ร้อยละของทั ง  4 ไตรมาส  คิดเป็นผลการด า เนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับคะแนน  
5 คะแนน 

2. การค านวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่รวมเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงิน
ตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการค านวณ 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ร้อยละ - - 96.18 ..... 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาเขต จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบของส านักงบประมาณและระบบ GFMIS 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักบรหิารการรับ-จ่ายเงินภาครฐั  กรมบัญชีกลาง 

แนวทางการประเมินผล : 

ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา 
 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ซึ่ ง จ ะ ใ ช้ ข้อมู ลผลการ เบิ กจ่ าย เ งิ น
งบประมาณรายจ่ ายภาพรวมขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา ทั งที่ เบิกจ่ ายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และข้อมูล
แผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม าณ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบของส านัก
งบประมาณและระบบ GFMIS 

 การเตรียมการเพ่ือการติดตาม และประเมินผล 
 เอกสารการรายงานการใช้ เ งิ นงบประมาณของ    

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1) แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ สงป. 302) 

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
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ตัวชี้วัดท่ี  6  การประหยัดพลังงาน 
หน่วยวัด  : ลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 
น้้าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย  :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การที่

สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10  

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้องพึ่งพาพลังงาน
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่ม
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน  
ทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลด
รายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน  ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการค้านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน  ามันเชื อเพลิง   

 สูตรการค้านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1.  ด้านไฟฟ้า 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปรมิาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

 ก้าหนดให้  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึง ตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั น ตั งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2556 ถึง  
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานนั น เช่น พื นที่ใช้สอย จ านวนบุคลากร เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน  
(kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของหน่วยงานนั นและ 
มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

Actual Electricity Utilization; AEU หมายถึง จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้
ไปจริงในกิจการของหน่วยงาน ตั งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2556 ถึง  
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี การใช้
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ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน  
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

ดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามัน 
(Energy Utilization Index, EUI) 

= (90% ของปรมิาณการใช้น  ามันมาตรฐาน) – ปรมิาณการใช้น  ามันจริง 
ปริมาณการใช้น  ามันจริง 

 ก้าหนดให้  
- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลงิ

มาตรฐาน  (ลิตร) 
Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ควรจะเป็นของหน่วยงานนั น ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ที่จัดท าขึ นจากการน าปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้น  ามันเชื อเพลิงของหน่วยงานนั น เช่น พื นที่รับผิดชอบ (ตาราง
กิโลเมตร) จ านวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วน าไปรายงานผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงมาตรฐาน  (ลิตร) 

ตัวเลขประมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของ
หน่วยงานนั นและมีการใช้น  ามันเชื อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 

- ปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลงิจริง 
 (ลิตร) 

Actual Fuel Utilization; AFU จ านวนน  ามันเชื อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของหน่วยงาน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 
30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบ
โอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจ านวนหน่วยของ
เชื อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน แล้ว
น าไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน 
กรณีที่ส่วนราชการใช้น  ามันเชื อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล (ใน 
1 ลิตร มีน  ามันเบนซินอยู่ 90%) น  ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มีน  ามัน
ดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซินหรือดีเซล 
100% นั น การค านวณปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพาะจ านวนปริมาณน  ามันเบนซิน น  ามันดีเซล เท่านั น 
ตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี : 
AFU =  ปริมาณน  ามันเบนซิน+ปริมาณน  ามันดีเซล+ (0.90 x 

ปริมาณน  ามันแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมาณน  ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 x ปริมาณ NGV) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน

ทั งหมดที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  
ทั งที่จัดตั งขึ นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในอื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่  
ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษา  
ต้นสังกัด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละ
ระดับ ดังนี  
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1.  ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2557 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ

ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหต ุ:  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากบั 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รบัการประเมินผลระดับคะแนน 

ที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อยกว่า    

-0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  

ก. ประเมินผลคะแนนของแตล่ะหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขั นตอน เพือ่หาคะแนนของแตล่ะหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันทั งหมด / จ านวนหน่วยงานในสถาบันทั งหมด) 
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2.  ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี   

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน  ามัน
เชื อเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557  

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557  

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม

สูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น  ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหต ุ:  
1) หน่วยงานจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากบั 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รบัการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน 
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่า

น้อยกว่า -0.333 หน่วยงานจะได้คะแนนระดบัที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา  
ค. ประเมินผลคะแนนของแตล่ะหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขั นตอน เพือ่หาคะแนนของแตล่ะหน่วยงาน  
ง. พิจารณาให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั งหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันทั งหมด / จ านวนหน่วยงานในสถาบันทั งหมด) 
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับท่ี 3, 4 และ 5 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :   

1)  ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั น ในการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th 

  
  หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเข้าระบบ 
   (1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ  
   (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364

AEU > 90% SEU 

AEU = 90% SEU 

AEU > 90% SEU > ร้อยละ 50 

AEU < 90% SEU 
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2)  หน่วยงานต้องส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  
3)  สนพ. จัดท าผลสรปุการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาส่งถึงส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวันที่  

15 ธันวาคม 2557 โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานด้านไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง ในระดบั
คะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน: 
 

สถาบันอุดมศึกษา  
หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ

กระทรวง วัฒนธรรมที่ จั ดการ ศึกษาระดับอุ ดมศึกษา  แต่ ไม่ ร วมสถาบันอุ ดมศึกษาของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ 
ส่วนราชการ 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
หมายถึง ส่ วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรี ยกช่ืออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะในสั งกัด

สถาบันอุดมศึกษา ทั งที่จัดตั งขึ นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในอื่นของ
ส ถา บั น อุ ด ม ศึ กษ าที่ ไ ม่ ป ร าก ฏต าม กฎ ห ม าย  ไ ม่ ว่ า จ ะ ตั ง อ ยู่  ณ  จั ง ห วั ด ใด  ใ ห้ ร า ย ง า นผ ล 
การด าเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 

สถาบันอุดมศึกษาที่ มี จ านวนหน่วยงานในสั งกัดและหรือในพื นที่ที่ รับผิดชอบมาร่วม  
ในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของ
ค ะ แ น น ที่ ไ ด้ รั บ  โ ด ย ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า นั น  จ ะ ต้ อ ง มี ห น่ ว ย ง า น ที่ ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ผ่ า น  
www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั นตอนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยงานทั งหมด  

- ตัวอย่าง: สถาบันอุดมศึกษา A มีหน่วยงานในสังกัดทั งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก
ขั นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 
* 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถาบันอุดมศึกษา A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634 
+ 0.2132) 

แนวทางการประเมินผล : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ  2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2556 - มีนาคม 2557) 
และรอบ 12 เดือน 
(เมษายน 2557 - กันยายน 
2557) ตามรูปแบบที่  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานลดการใช้พลงังานของหน่วยงาน 
ประจ าปงีบประมาณ 2557 ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามในค าสั่ง
ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
2) แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือ
ส าเนาหนงัสือแจง้เวียนให้ภายในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ 
3) เอกสารการประชุมของคณะท างานลดการใช้พลงังานของ  
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
 สนพ. ก าหนด 4) หน่วยงานเกี่ยวกบัการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

การลดใช้พลังงาน ประจ าปงีบประมาณ  2556 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 
- กันยายน 2557) และหลกัฐานแสดงการรับทราบของหัวหน้า
หน่วยงาน 
 ข้อมูลทีห่น่วยงานรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556  รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ ซึ่งหลักฐาน
อ้างอิงจะเป็นเลขทีห่รือล าดับครั งของเอกสารรายงานการ
ประชุมของคณะท างานลดการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ตามล าดับ  

 

  

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 
   

การตดิตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

2 ขั้นตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมลู
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้
ไฟฟ้าประจ าปี

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลงังานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลจรงิทีเ่กิดขึ นใน 
แต่ละเดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

งบประมาณ 2557 
ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสรจ็ 
และครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) จ านวนบุคลากรภายนอก (ที่
เข้ามาใช้บริการ) จ านวนนักเรียน จ านวนเตียงคนไข้ จ านวน
ช่ัวโมงการท างาน ขนาดพื นที่ของอาคาร เป็นต้น 

ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดที่ตั ง พื นที่ของอ าเภอที่ตั ง พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง 
เป็นต้น 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลงังานของหน่วยงาน ตาม
ข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้  

 
 

  * เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่าน 
www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ

ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะค านวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของหน่วยงาน ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั งโปรแกรมไว้ 

* การจัดท าข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน 
ตามข้อ 2) พร้อมทั งรายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ นั น 
สนพ. ได้จ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน ขอให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตาม
ตัวชี วัด” กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบนัอาชีวศึกษา ที่ สนพ. 
จัดท าขึ น ตามเอกสารแนบท้าย หรือ download ได้ที ่
     www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/ 
 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 

http://www.e-report.energy.go.th/eui%202557/handbook/
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ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน 

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  
ใน www.e-report.energy.go.th ณ 30 
พฤศจิกายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

 2.2 มีการรายงานข้อมลู
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่
ใช้จริง (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
ประจ าปงีบประมาณ 
2557 ครบถ้วน 12 
เดือน นับตั งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ใบแจ้งหนี การใช้ไฟฟ้าทีก่ารไฟฟ้าเรียกเกบ็แต่ละเดือน  หรือ
หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ที่ใช้จรงิในกิจการของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2557 เป็นข้อมลูจริงที่เกิดขึ นในแต่ละเดือน ตั งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน 
2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ที่ใช้จรงิ
ในกิจการของหน่วยงาน ตามข้อ 1) ทีห่น่วยงานรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้  

  

 

 

 

 

 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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  ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านไฟฟ้า 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

*   หน่วยงานจะต้องไดค้ะแนนเต็ม (เทา่กับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5   

 ขั้นตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลการค านวณ EUI  

ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้
ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

2) สูตรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 

 

EUI =  (90% ของ SEU*) – AEU* 
AEU 

* SEU  Standard Electricity Utilization   
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
* AEU  Actual Electricity Utilization 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง  (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)  
รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน 
“คู่มือการจัดท าข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ 
สนพ. จัดท าขึ น  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ตาม
สูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเปน็ 3 ข้ันตอน ด้านไฟฟ้า 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้
ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 หน่วยงานจะได้
คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน 

  วิธีการให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษา 

http://www.e-report.energy.go.th/
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  คะ แ น น ก าร ป ร ะ เ มิ นผ ล ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่
เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่จัดตั งขึ นตาม
กฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน
อื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์การให้คะแนนทีพ่ิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับขั นของ
ความส าเรจ็ (Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที่ 1 ถึง 5  

(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
ประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพือ่หาผลรวมทั งหมด แล้วหา
ค่าคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั งหมด 
จ านวนหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั งหมด 

หมายเหตุ :   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรุป 

ผลการด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

แนวทางการประเมินผล : 

2. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ขั้นตอนท่ี 1 : 

มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านน  ามันเชื อเพลิงของ
ปีงบประมาณ  2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลาคม 2556 - 
มีนาคม 2557) และรอบ 
12 เดือน (เมษายน 2557  

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานลดการใช้พลงังาน, แผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงาน, ภาพถ่ายแสดงการติดประกาศหรือส าเนาหนงัสือ
แจ้งเวียนภายในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ, พร้อมทั งเอกสาร
การประชุมของคณะท างานลดการใช้พลงังาน เป็นเอกสารชุด
เดียวกับการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 
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 - กันยายน 2557) ตาม
รูปแบบที่ สนพ. ก าหนด 

ข้อมูลทีห่น่วยงานรายงานการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ  2556  รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเปน็
ข้อมูลเดียวกันกับทีห่น่วยงานบันทึกการติดตามและรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 1 = 0.5000 คะแนน 

   

การตดิตามและรายงานผลการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้้ามนั 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ก.  ไม่รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.0000 
คะแนน 

0.0000
คะแนน 

ข.  รายงานผลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะท างานลด
การใช้พลังงาน 

0.2500 
คะแนน 

0.2500 
คะแนน 

 

2 ขั้นตอนท่ี 2 : 

2.1 มีการรายงานข้อมลู
พื นฐานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลงิ
มาตรฐาน และค่าดัชนี
การใช้น  ามันเชื อเพลงิ
ประจ าปงีบประมาณ 
2557 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สนพ. 
ก าหนดได้แล้วเสรจ็ 
และครบถ้วน  
12 เดือน นับตั งแต่ 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อ
การใช้พลงังานของหน่วยงาน เป็นข้อมูลจรงิทีเ่กิดขึ นในแต่
ละเดือน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

 ทั งนี  “ตัวแปร” ที่ สนพ. ก าหนด แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก.  ตัวแปรจากลักษณะการท างาน เช่น  จ านวนบุคลากร
ภายใน  (มาท างาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น 
ข.  ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว
จังหวัดที่ตั ง พื นที่ของอ าเภอที่ตั ง พื นที่ของจังหวัดที่ตั ง เป็นต้น 

 

 เดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกันยายน 2557 

2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
ตามข้อ 1) ที่หน่วยงานรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ เป็นข้อมลู
เดียวกับการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า 

 * เมื่อหน่วยงานบันทกึข้อมลูต่างๆ ผ่าน www.e-report.energy.go.th 
ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมือ่ครบถ้วน
แล้ว ระบบจะค านวณปรมิาณการใช้น  ามันมาตรฐานของ
หน่วยงาน ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั ง
โปรแกรมไว้ 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.1 = 0.2500 คะแนน 
   

ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ  
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น  ามันของหน่วยงาน 

ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  
ใน www.e-report.energy.go.th  

ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ด้านน  ามัน 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

  

 2.2 มีการรายงานข้อมลู
ปริมาณการใช้น  ามัน
เชื อเพลิงที่ใช้จริง 
(ลิตร) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
ครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั งแต่เดือนตลุาคม 
2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
 เอกสารหลักฐานเป็น :- 
1) ใบเสร็จค่าน  ามันเชื อเพลงิที่ส่วนราชการได้ซื อ และใบสั่งจ่าย

น  ามันเชื อเพลิงให้กับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันใน 
แต่ละเดือน หรือหลกัฐานแสดงที่มาของข้อมูลปรมิาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลงิ (ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ นใน
แต่ละเดือน ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 
รวม 12 เดือน 

2) ข้อมูลข้อมลูปริมาณการใช้น  ามันเชื อเพลงิ (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของหน่วยงาน ตามข้อ 1) ทีห่น่วยงานรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 โดย
บันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. 
ออกแบบไว้  

 

  

 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 2.2 = 0.2500 คะแนน 

*  
 

ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น  ามัน 
ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557  

ใน www.e-report.energy.go.th  

ด้านน  ามัน 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 
ณ 30 พฤศจิกายน 2557 

ก. ไม่ครบ  12 เดือน 0.0000 คะแนน 
ข. ครบทั ง  12 เดือน 0.2500 คะแนน 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 - 5 : ประเมินผลจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
3 มีผลการค านวณ EUI  

ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปงีบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.200 ถึง -0.333 

 เอกสารหลักฐานเป็น :- 

1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผีลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
ตามขั นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่หน่วยงานรายงานให้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-
report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูล
เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 
2) สตูรการค านวณดัชนีชี วัดประสิทธิภาพการใช้น  ามันเชื อเพลงิ 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ 
 

EUI =  (90% ของ SFU*) – AFU* 
AFU 

* SFU  Standard Fuel Utilization   
 ปริมาณการใช้น  ามันมาตรฐาน (ลิตร) 
* AFU  Actual Fuel Utilization 
 ปริมาณการใช้น  ามันจริง (ลิตร)  

รายละเอียดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดท าข้อมลูและรายงานผลตามตัวชี วัด xx” ที่ สนพ. จัดท าขึ น  

4 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปงีบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลการค านวณ EUI  
ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง 
ประจ าปงีบประมาณ 2557 
ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. 
ก าหนด โดยอยู่ในช่วง  
0.000 ถึง -0.090 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

  
 

การให้คะแนนแบ่งออกเปน็ 3 ข้ันตอน ด้านน้้ามัน 
ขั้นที่ 3  EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 4  EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999 0.0001-0.5000  

คะแนน 
ขั้นที่ 5  EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090 0.0001-0.5000  

คะแนน 
 รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น 1.5000 คะแนน 
  

  หมายเหตุ:  
- การประเมินคะแนนในขั นตอนที่ 3, 4 และ 5  หาก EUI ด้านการใช้

น  ามันเชื อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
- กรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น  ามันเชื อเพลิง มากกว่า 0 

หน่วยงานจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 
คะแนน 

   วิธีการให้คะแนนของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหลายหน่วยงาน 
  คะ แ น น ก าร ป ร ะ เ มิ นผ ล ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั งหมดที่
เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั งที่จัดตั งขึ นตาม
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

กฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน
อื่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ปรากฏตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ตั งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการด าเนินงานไปรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ดังนี  

(1) ประเมินระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่พจิารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอน
การด าเนินงานตามเป้าหมายแตล่ะระดับขั นของความส าเร็จ 
(Milestone) 5 ระดับ ตามขั นตอนที่ 1 ถึง 5  
(2) น าคะแนนที่แต่ละหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
ประเมินตามข้อ 1) มารวมกันเพือ่หาผลรวมทั งหมด แล้วหาค่า
คะแนนเฉลี่ยตามสูตรการค านวณดังต่อไปนี  

*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั งหมด 
จ านวนหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาทั งหมด 

หมายเหต ุ:   
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาสรุป 

ผลการด าเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ ส านักงาน ก.พ.ร.  ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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 การพัฒนาสถาบัน  

ตัวชี้วัดท่ี 7  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
 

ค้าอธิบาย : 
 พิจารณาความส าเร็จของตัวชี วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
องค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและการจัดการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553  
ทั งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล : 
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็น 
การประเมินที่ครบถ้วนทั งตัวบ่งชี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทั งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวชี้วัดท่ี 8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
 

ค้าอธิบาย : 
 พิจารณาความส าเร็จของตัวชี วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
องค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
ทั งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 

แนวทางการประเมินผล :  
 ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับสถาบันขององค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online ซึ่งเป็น 
การประเมินที่ครบถ้วนทั งตัวบ่งชี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทั งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

--------------------------- 



 

ภาคผนวก 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
ว่าด้วย  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2554 

   
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) และ(3)  แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  จึงได้ตราข้อบงัคับไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2554” 
 

  ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป 
 

  ข้อ 3  ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า  คณะ  สถาบัน  ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า 

“สาขาวิชา” หมายความว่า  สาขาวิชา/หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
คณะ  

“ประธานสาขาวิชา”หมายความว่า  อาจารย์ที่ได้รบัการแตง่ตั้งเป็นประธานหลักสูตรและ
รับผิดชอบสาขาวิชา/หลักสูตรทีส่ภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุรอีนุมัติใหเ้ปิดสอน 

“คณะกรรมการประกันคุณภาพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

 “คณะกรรมการประเมินภายใน” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยที่มผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ประธานกรรมการ  ซึ่งได้รบัการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
และใหห้มายความรวมถึงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ส่วนราชการแต่งตั้ง  เพื่อท าหน้าที่ใน
การเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการด าเนินงานของ
สาขาวิชา  ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย 

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 “สกอ.” หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 “สมศ.”  หมายความว่า  ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ข้อ 4  ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 4.1  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 4.2 รองอธิการบดีทีร่ับผิดชอบงาน                รองประธานกรรมการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย 
 4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(จ านวน 1 คน)    กรรมการ 
 4.4 คณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
  (จ านวน  12 คน) 
 4.5 ตัวแทนประธานสาขาวิชา (จ านวน 7 คน)   กรรมการ 
 46  นายกองค์กรนักศึกษา กรรมการ 
 4.7 ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
 4.8 รองหัวหน้าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               กรรมการและ 
  ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.9 นักวิชาการศึกษาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา             กรรมการและ 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ข้อ 5 การได้มาของคณะกรรมการตามข้อ 4.5 ให้ประธานสาขาวิชาคัดเลือกกันเองในแต่ละ
คณะๆละ 1 คน 

 

ข้อ 6 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ 
 

 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนการประกันคุณภาพของทกุหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  ก ากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์  และ
สาขาวิชา  เพื่อพิจารณาเสนอขอการรบัรองจากองค์กรภายนอก 

 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งระดับ
สาขาวิชา คณะ  มหาวิทยาลัย  ทุกรอบปีการศึกษา  และใหน้ าผลการประเมินไปปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของระดับสาขาวิชา  คณะ  และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ข้อ 8  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 

ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  และเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  พร้อมทั้งแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  เพื่อรับทราบ ให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะ 

 

ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามระยะเวลาที่ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) ก าหนด 

 

ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก  พร้อมทั้งแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
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ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมินเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้   

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   21  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
    

    พลเอก 
     (สุรยทุธ์     จุลานนท์) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
ที่ ๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีหน้าที่วางแผนการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ควบคุมและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษา และรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
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๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  สมทรง   ที่ปรกึษา 

 ๒. อาจารย์ ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักด ี  ประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ชลิดา    ช้างแก้ว   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ศริิวรรณ   แดงฉ่ า   กรรมการ 
 ๕. อาจารย์วนิดา    มากศิร ิ   กรรมการ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา              กอวัฒนาวรานนท ์ กรรมการ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  สุวรรณสินธ์ุ  กรรมการ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  กล่ าสกุล   กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ทพิย์สุดา   ชงัดเวช   กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยส์ ารวย   มะลิถอด  กรรมการ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกลุ  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยจ์ุฑามาศ   ทะแกล้วพันธ์ุ  กรรมการ 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัต ิ ศิริธนาวงศ์  กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บ าเพ็ญ  นิ่มเขียน   กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ  ชมภู่ทอง  กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์วรพล   เสียงสนั่น  กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.อัจฉรีย ์   ภุมวรรณ  กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.กัญญา   รัชตชัยยศ  กรรมการ 

 ๒๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา   ลีละพงศ์วัฒนา  กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว   ข าจริง   กรรมการ 

 
๒๒. อาจารย์ด ารงศักดิ ์   อาลัย   กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ทรงศักดิ ์   ธรรมจ ารสั  กรรมการ 
๒๔. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คบ.)   กรรมการ 

 ๒๕. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)  กรรมการ 
 ๒๖. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   กรรมการ 
 ๒๗. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์    กรรมการ 
 ๒๘. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร กรรมการ 

๒๙. นายกสโมสรนกัศึกษา     กรรมการ 
๓๐. นางสิรรีัตน์    ชมภู่ทอง  กรรมการ 
๓๑. นางสาวฐิติชญาน์   รัตนเย็นใจ  กรรมการ 

 ๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  ศรีพวาทกุล       กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางสาวพันทิพา   เกตุพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 ขอให้ผู้ได้รบัแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง เพื่อให้การด าเนินงาน
ของทางราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
 

สั่ง ณ วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 
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                                                            (อาจารย ดร.มนญัญา  ปริยวิชญภักดี) 
                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

    
 
 

 

ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
ที่ ๒๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีหน้าที่วางแผนการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ควบคุมและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษา และรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

 
๑. อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์   กล้าหาญ  กรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  กุลชาติ   กรรมการ 

 
 ขอให้ผู้ได้รบัแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง เพื่อให้การด าเนินงาน
ของทางราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
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สั่ง ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

         
                                                            (อาจารย ดร.มนญัญา  ปริยวิชญภักดี) 
                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
  
การเชือ่มโยงของตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพการศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
 23 ตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ม.พบ.)  
4 ตัวบ่งชี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)
ประจ าปีงบประมาณ 2556และ2557 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน 
20 ตัวบ่งชี้ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
2.9.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ดา้น
วิชาชีพคร ู
2.10.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ดา้น
เกษตรและอาหาร 
2.11.3 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ดา้นการ
ท่องเทีย่ว 
2.12.4 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ดา้น
เทคโนโลย ี

11. ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ(ปี56) 
1.นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง(ปี57) 
2.ภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(ปี57) 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
17.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

- - 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 14. การพัฒนาคณาจารย์ 
18.1 ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
 23 ตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ม.พบ.)  
4 ตัวบ่งชี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)
ประจ าปีงบประมาณ 2556และ2557 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน 
20 ตัวบ่งชี้ 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

11.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
บุคลากร(ปี56) 
11.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร(ปี56) 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

6.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา(ปี56) 
9.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา(ปี56) 
4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา(ปี57) 
6.การประหยัดพลังงาน((ปี57) 

- 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

- 2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิต (ปี56) 
4.คุณภาพการให้บริการ 
  4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต(ปี57) 
 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้
นักศึกษา 

- - 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

- - 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

- - 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- - 

4.2ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

- 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง - 8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
 23 ตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ม.พบ.)  
4 ตัวบ่งชี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)
ประจ าปีงบประมาณ 2556และ2557 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน 
20 ตัวบ่งชี้ 

วิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

- 9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

11.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ
(ปี56) 
7.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ
(ปี57) 

12. การปฏิบัติตามบาทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

12.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ(ปี56) 

- 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7.ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ(ปี56) 
  7.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน(ปี56) 
  7.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 
เดือนแรก(ปี56) 
  7.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย รวม 12 
เดือน(ปี56) 
7.3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ปี56) 
8.ระดับความส าเร็จของการจัดต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต(ปี56) 
5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ปี57) 
  5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน (ปี57) 
  5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 6 เดือนแรก(ปี57) 
  5.3การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 12 เดือน(ปี57) 
 5.4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

- 
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การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 
 23 ตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ม.พบ.)  
4 ตัวบ่งชี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)
ประจ าปีงบประมาณ 2556และ2557 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ 6 ด้าน 
20 ตัวบ่งชี้ 

(ปี57)  
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

12.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เก่ียวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ (ปี56) 
8.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เก่ียวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ (ปี57) 

15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 1-6 ทุกตัว
บ่งชี ้

3.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(ปี57) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)   
 

ที่ Cds Name CdsValues 

 1 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์   
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ที่ Cds Name CdsValues 

 2 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)   

 3 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์   

 4 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)   

 5 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์   

 6 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)   

 7 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม 5)   

 8 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
 9 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก   
 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข   
 14 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน   
 15 (สกอ.) ระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก   
 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 18 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด   
 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 25 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร

วิชาชีพทั้งหมด   
 26 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 27 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 28 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 29 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 30 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 32 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด   
 33 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด   
 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
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 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 40 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและผ่านการ

รับทราบจากสกอ.   
 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 47 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF   
 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 54 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน   
 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 61 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด)   
 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 68 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน   
 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 



226 
ที่ Cds Name CdsValues 

 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 75 (สกอ.) จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร   
 76 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 78 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 79 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 80 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 81 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    
 82 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา   
 84 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   
 85 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
 86 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
 87 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)   
 88 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 

  89 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
  90 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    

 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด   
 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   
 93 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา   
 94 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
 95 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
 96 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
 97 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   
 98 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   
 99 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   
 100 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 101 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   
 102 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   
 103 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

 104 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   
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 105 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   

 106 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  
 107 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   
 108 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   
 109 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   
 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   
 111 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    
 112 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท   
 115 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
 116 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   
 119 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
 120 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   
 123 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
 124 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
 125 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
 126 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   
 127 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
 128 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
 129 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 130 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 131 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 132 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 133 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   
 135 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา   
 136 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
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 ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

137 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา 

  
 138 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย   

 139 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา   

 140 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  
 141 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร   
 142 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   
 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
 144 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   
 145 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   
 146 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
 147 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    
 148 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร

นิพนธ์) ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท)   
 149 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ   
 150 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI   

 151 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏใน
ประกาศของ สมศ.   

 152 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏในประกาศของ สมศ.   

 153 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI   

 154 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  4 (Q4) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   
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 155 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  3 (Q3) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   

 156 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  2 (Q2) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   

 157 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  1 (Q1) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   

 158 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท)    

159 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด   

 160 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
 161 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ   
 162 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน   
 163 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ    
 164 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) 

  
 165 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ   
 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI   

 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ.   

 168 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   

 169 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI   

 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  4 (Q4) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   
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 171 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  3 (Q3) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   

 172 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  2 (Q2) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   

 173 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร  SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสาร น้ันถู ก จัดอยู่ ในควอไทล์ที่  1 (Q1) ในปีล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus   

 174 (สกอ.) ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน   
 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาเอก)   
 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด   
 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ   
 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน   
 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ   
 181 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา   
 182 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่

เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)    
 183 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท่า    
 184 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า    
 185 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเท่า     
 186 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า     
 187 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)    
 188 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 

  
 189 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 
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 190 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล)   
 191 (สถาบัน) จ านวนอาจารย์ที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ

ใฝ่รู้     
 192 (สถาบัน) ร้อยละอาจารย์ที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ

ใฝ่รู้     
 193 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   
 194 - -(สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   
 195 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
 196 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัย   
 197 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   
 198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 199 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 201 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   
 202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 203 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 205 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   
 206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 207 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 209 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   
 210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 211 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 213 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร   
 214 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ   
 215 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 216 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 217 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 218 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI   

 219 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 222 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏใน

ประกาศของ สมศ.   
 223 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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 224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 226 (สมศ.) (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.    
 227 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 230 (สมศ.) (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI    
 231 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 234 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ
ฐานข้อมูล Scopus   

 235 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 238 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ISI และ
ฐานข้อมูล Scopus   

 239 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 242 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ISI และ
ฐานข้อมูล Scopus   

 243 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 246 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ISI และ
ฐานข้อมูล Scopus   

 247 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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 248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 250 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด   
 251 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 254 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
 255 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 256 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 257 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 258 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ   
 259 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 260 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 261 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 262 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
 263 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 264 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 265 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 266 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
 267 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 268 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 269 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 270 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์    
 271 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์    
 272 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   
 273 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ   
 274 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
 275 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 276 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ   

 277 - -(สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 278 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 279 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 280 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
 281 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 282 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 283 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 284 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
 285 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 286 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด   
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 287 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียน
การสอน   

 288 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย   
 289 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการ

สอนและการวิจัย   
 290 (สกอ.) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
 291 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)    
 292 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน

เต็ม 5)    
 293 (สถาบัน) จ านวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งหมดของปีการศึกษา   
 294 (สถาบัน) จ านวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย    
 295 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด   
 296 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี   
 297 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร   
 298 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง   
 299 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น   
 300 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ   
 301 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า   
 302 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน   
 303 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู   
 304 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์   
 305 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว   
 306 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม   
 307 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ   
 308 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย   
 309 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน

อ่ืนๆ   
 310 (กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)   

 311 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 312 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เขมรที่ก าหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 313 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีนกลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 314 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   
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 315 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ทมิฬที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 316 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
พม่าที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 317 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 318 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 319 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 320 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ลาวที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 321 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 322 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 323 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 324 - -(กพร.) จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)   

 325 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย   

 326 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย   

 327 (สกอ.) จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด   

  



 

 
 

1. อาจารย์ ดร.มนญัญา   ปริยวิชญภักด ี  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ชลิดา   ช้างแก้ว   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ ่า   กรรมการ 
4. อาจารย์วนิดา   มากศิร ิ   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา   กอวัฒนาวรานนท ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  สุวรรณสินธ์ุ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภัทรา กล ่าสกุล   กรรมการ 
8. อาจารย์ส่ารวย  มะลิถอด  กรรมการ 
9. อาจารย์ทิพยส์ุดา  ชงัดเวช   กรรมการ 
10. นางสิรรีัตน์   ชมภู่ทอง  กรรมการ 
11. นางสาวธิติชญาน์  รัตนเย็นใจ  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพันทิพา    เกตุพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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