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คํานํา 
 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เปนเครื่องมือการควบคุมคุณภาพของคณะ โดยถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีระบบ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในคณะ ซึ่งสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพกับหนวยงาน
ระดับเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ระดับประเทศในท่ีสุด นอกจากนี้เปนหลักประกันวา การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมท้ังหลาย 
คํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนที่จบการศึกษาออกไปเปนสําคัญ เพื่อสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการ
ศึกษา ทั้งผูรับบริการทางตรง (ผูเรียน ผูปกครอง) และผูรับบริการทางออม (สถานประกอบการ สังคม
โดยรวม) มีความมั่นใจบริการของเรา สามารถเลือกเปนสถาบันทางเลือกหนึ่งของทองถิ่นภาคใต และเพื่อ
รับรองวาบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปเปนผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพ (ในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ) ได มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได 

การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะไดมีการปรับเปลี่ยนใหม 
เนื่องจากไดนําผลการตรวจเยี ่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก มารวมพิจารณา  มีการทบทวน ปรัชญา 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค คุณลักษณะบัณฑิต และพิจารณาความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) มาจัดทํากลยุทธ แผนกลยุทธ 
กําหนดผลลัพธ/ผลงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และโครงการ/งาน(หลัก) โดยบุคลากรสังกัดคณะทุกคนมีสวน
รวม สําหรับการกําหนดผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของไดดําเนินการโดยกรรมการอีกชุดหนึ่ง  การ
ดําเนินการตามกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ยังคงใชวงจรคุณภาพแบบ P D C A 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอขอบคุณผูมีสวนรวมจัดทํา วิพากษ ปรับปรุง แกไข 
ขอบคุณกรรมการชุดตาง ๆ  อนึ่งการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 5 ปตอจากนี้  สวน
งานสังกัดคณะทุกหนวยงาน จักตองตระหนักวา การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครั้งหนา  อาจจะมีการจัดอันดับ
หนวยงานของเราและประกาศตอสาธารณชน  จึงเปนภารกิจหนักท่ีทาทายเราทุกคนตองรวมกัน
รับผิดชอบเพื่อองคกรของเรา  ความสําเร็จเปนรูปเลมใหมนี้ แสดงถึงการรวมใจเปนหนึ่งเดียวของทุกคน 
ขอใหทุกคนประสบแตความสําเร็จในชีวิตดังหมาย   
 
         
    
          

(ดร.พิพัฒน  ลมิปนะพิทยาธร) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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บทที่ 1  
ประวัติความเปนมา 
และขอมูลพ้ืนฐาน 

 



บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

   271. ประวัติความเปนมา 
   

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามการแบง
สวนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึง
เริ่มมีคณะเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับตอ ๆ มา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหนวยงานในคณะตามลําดับ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2518 มี  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช  2518 
   มี  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยครู  
   เรียกชื่อคณะวา “คณะวิชา” และจัดต้ัง “คณะวิชาวิทยาศาสตร” โดย 
   มี  หนวยงานในสังกัด  ดังนี ้
 

 
 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร 
หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร   

 

พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เปน “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ”  
   และจัดต้ังหมวดวิชาสุขศึกษา   
 

พ.ศ. 2527 มีการแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เปลี่ยนชื่อเปน“คณะ
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเปน 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนวยงานในสังกัดดังนี้ 

 

  ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  ภาควิชาสุขศึกษา 
  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  
  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 

 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 

  ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาฟสิกสและ 
  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

วิทยาศาสตรทั่วไป 

 

.ศ. 2529 จัดต้ังโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง  

 าและนันทนาการ ไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร 

.ศ. 2530   

พ
    จัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร   

เปลี่ยนสังกัด ภาควิชาพลศึกษ   
 

พ แยกภาควิชาเกษตรศาสตรไปจัดต้ังเปน   “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  
    (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
 

2 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม 
    “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 
    วิทยาลัยครูสงขลาจึงใชชื่อใหมวา “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา
    คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี ้
 

 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 ภาควิชาเคมี 

  ภาควิชาชีววิทยา 
  ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
  ภาควิชาคอมพิวเตอร 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 

พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมี
    ฐานะเปนสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  
    เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    เปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 

  ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
  ภาควิชาคอมพิวเตอร 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

พ.ศ. 2540 มศิลปไปจัดต้ังเปน “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

บ 
รบริหาร

แยกภาควิชาอุตสาหกรร
 

พ.ศ. 2541 ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใชในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบ
    “ภาควิชา” เปน “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบดวย คณะกรรมกา
   โปรแกรมวิชาที่ทําหนาที่บริหารงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   มีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสต

 
ร 

 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 

   โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
   โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต 
   โปรแกรมวิชาฟสิกส 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
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พ.ศ. 2543 ัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม โดยยุบรวม 
   โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเขาดวยกัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มีการปรับเปลี่ยนหนวยงานสังก
 
    มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี ้
 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร  

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต  

 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประย
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสต

ุกต 
รทั่วไป 

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

 

พ.ศ. 2544 าลัยราชภัฏ 
 

พ.ศ. 2547 ทธศักราช 2547  มหาวิทยาลัย
ัดสํานักงานคณะกรรมการการ
โลยี ยังคงมีหนวยงานในสังกัด

พ
    
 

.ศ. 2549 นวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมตามเกณฑของ 

ผานรางพระราชบัญญัติมหาวิทย

มีพ
ราชภัฏสงขลาจึงเปนมหาวิทยาลัยในสังก.) 

ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พุ

อุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโน
เหมือนเดิม 

 

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาแบงสวนราชการในคณะ เปน “สํานักงานคณบดี” 

ปรับเปลี่ยนห

.ศ.2549 

พ
    สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย 

  สํานักงานคณบดี 
  ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   ประกอบดวย 

     โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต  
  คอมพิวเตอร    โปรแกรมวิชา

  ภาควิชาวิทยาศาสตร   ประกอบดวย 
     โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 

 าศาสตรทั่วไป      โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทย
     โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประย

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวด
ุกต 

     ลอม
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

โครงการจัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและค หกรรมศาสตร ประกอบดวย 

 

(15 มิ.ย

(22 พ.ค.) 

     โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
     โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 
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พ.ศ 551 รับเปลี่ และเทคโนโลยีใหม 
   ีหน

. 2 ป ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร
  ม วยงานในสังกัดประกอบดวย 

 สํานักงานคณบดี 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 
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 2.  สีประจําคณะ ที่ตั้ง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมรวม วัตถุประสงค           

  
  นโยบาย  และคุณลักษณะบัณฑิต     

ําคณะ 

ี่ต ยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

 10  
6933, 314993  ตอ 220  
2    

 
 
สีประจ
 

 สีเหลือง 
 

ท ั้งคณะวิท
 

 เลขที่ 160 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวณิช ต
  

 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พ.ศ.  2518 – 2537   หอง  322   อาคาร 3  
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน   หอง  1011 อาคาร 

โทรศัพท     (074) 336949 หรือ 33 

 โทรสาร     (074) 336950 หรือ 324 21
 Website     http://sci.skru.ac.th 
 E-mail      science_faculty@hotmail.com 

 น

   สงเสริมการผลิตครูดานวิทยาศาสตร                     
และคุณธรรม  สรรคสรางงานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการชุมชน  เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

ย

การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
งเสริมการผลิตและพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร  

ะราชดาํริ 

 

ปรัชญา 
 เนนคุณธรรม  ําวิทยาศาสตรกาวหนา   พัฒนาทองถิ่น  

 

วิสัยทัศน 
  เปนแหลงผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ท่ีมีคุณภาพ
อ างย่ังยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัด
2. ส
3. ศึกษา วิจัย สรางองคความรู  พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     
4. บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิน่ และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
6. สงเสริมและสืบสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพร

 

เปาปร สงค ะ
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่มคีุณธรรม 

าตรฐาน

ทองถิ่น 
ารถพัฒนาตนและทองถิน่ 

ิ่น  

บุคลากรอยางตอเนื่อง  ใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย  มุงพัฒนาประสิทธิภาพ 
      รวม การศึกษา 

โยบายดานการจัดการศกึษา 
ิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีทักษะชีวิตรวมทั้งมี 

.2 ขา 
    ยและสอดคลองกับความตองการของ ทองถิ่น 

ณาการเลือกสาขา  

    .7 มรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอม  

    .8 

2. โยบายดานการวิจัย 
ารงานวิจัยและแผนงานวิจยัในระดับคณะ 

องถิน่และศักยภาพของนักวิจัย 

    .5 ิจัยจากภายในและภายนอกหนวยงาน 

ษา สถานประกอบการ  

และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความผูกพัน และรับผิดชอบตอทองถิ่น        
2. เพื่อสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร  ที่มีคณุธรรมและคณุภาพตามม

วิชาชีพ มีความผูกพัน และรบัผิดชอบตอทองถิ่น 
3. เพื่อสรางผลงานวิจัย   และนวัตกรรมในการพัฒนา
4. เพื่อบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน  ใหสาม
5. เพื่อปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนรวมกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ

และตระหนักถงึความสําคัญในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. เพื่อสงเสริมและสืบสานกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 

คานิยมรวม  
พัฒนา
แรงรวมใจกันฉันพีน่อง  บรหิารจัดการแบบมีสวนรวม  เนนการประกันคุณภาพ

 

 นโยบาย
1. น

    1.1 มุงเนนการผลิตบัณฑิตสายว
 ความผูกพันและรับผิดชอบตอทองถิ่น 
1 สรางจุดแข็งหรือความเปนเลิศเฉพาะสา
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมที่หลากหลา

    1.4 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
    1.5 ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาโดยเนนการรับนักศึกษาเชิงรุก 
    1.6 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพื่อนําผลมาพิจาร

 ของนักศึกษาใหเหมาะสม 
1 จัดใหมีการปรับพื้นฐานควา
 ใหนักศึกษาใหม ตลอดจนการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหนักศึกษา 
1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตครูสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร  
 ของคณะครุศาสตร 
 
น

    2.1 จัดโครงสรางบริห
    2.2 จัดต้ังกลุมวิจัยเฉพาะทางที่สอดคลองกับความตองการของท
    2.3 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีจํานวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น และใหมีความเชี่ยวชาญใน 

 สาขาที่ทําวิจัย 
2 จัดหาแหลงทุนว

    2.6 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
    2.7 สรางเครือขายการวิจัยภายในสถาบัน ระหวางสถานศึก
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 ทั้งในและตางประเทศ 
    .8 องโครงการพระราชดําริ 

 

3. นโยบายดานการบรกิารวิชาการ 
ยาศาสตร คณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษา  

    .2 ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรใน

ความตองการของทองถิ่น 

    .6 ใหหนวยงานหรือนักเรียน นักศึกษา  

านทาง

 สังคม  สติปญญา 

าร การ

ู การบริการทาง 
ภาพและ

ในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ๆ  

ือกอาจารย บุคลากรท่ีเปนระบบ ยุติธรรม โปรงใส  

ยและบุคลากรของคณะใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยสนับสนุนการเขาสู 
  

2 สงเสริมการวิจัยเพื่อสน
 

    3.1 พัฒนาครูและบุคลากรดานวิท
 มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในทองถิ่นใหมีคุณภาพ 
3 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

     โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของทองถิ่นสูความเปนเลิศ 
    3.3 สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทองถิ่น 
    3.4 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่สอดคลองกับ
    3.5 สนับสนุนใหอาจารยในคณะเปนที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  

 หรือกรรมการตาง ๆ แกหนวยงานภายนอก 
3 เปนศูนยกลางบริการวิชาการ โดยเปดโอกาส

     ประชาชนในทองถิ่นเขามาใชบริการ เชน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยศึกษาพัฒนา 
     การแพทยแผนไทย ศูนยวิทยาศาสตรการเรียนรูทองถิ่น ศูนยทดสอบมาตรฐ
     ยางศูนยทดสอบมาตรฐานทางอาหาร หอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชน 

4. นโยบายดานการพัฒนานกัศึกษาและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางรางกาย อารมณ
    4.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
     ไดแก ทักษะการคิด ทักษะการเขียน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ 
     ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร และมีคุณธรรมจริยธรรม 
    4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ การสงเสริมสุขภาพ นันทนาก
     มี จิตสํานึกที่ดี การบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
    4.4 จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนร
     กายภาพเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ สุข
     ทักษะการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
    4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวม
     ประเพณีพื้นฐาน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
    4.6 ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาที่ทําความดีในดานตาง 

5. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
    5.1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเล
     ตรวจสอบได 
    5.2 สงเสริมอาจาร
     ตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับแผนพัฒนาคณะ

 การฝกอบรมระยะสั้น การประชุมสัมมนา ทั้งในและตางประเทศ 
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    .3 ง กาวหนา 

    .4 ย และบุคลากรท่ีทําความดีในดานตาง ๆ  

 นโยบายดานการบริหารจดัการ 
คณะโดยการมีสวนรวมของอาจารย บุคลากรของ 

ฒนาการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการ 

กันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

ิจ แผนกลยทุธ  

    .6 ิมสรางบรรยากาศการทํางานใน คณะ 

จารย บุคลากรมีความสุข  

    .9 ดของคณะ 

าวิทยาลัย 

รมิกิจการความสัมพันธกับ 

สงเสริมการพัฒนาวิชาการของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

8.  
ภาพในระดับคณะ 

ระกันคุณภาพกับอาจารย 

    .3 ารประกันคุณภาพมาเปนแนวทางการพัฒนางานคณะ 

ลา มุงดําเนินงานตามนโยบายหลักในการ
พัฒนา โดยเนนการผลิตบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
จําแนกไดดังนี้ 

5 สงเสริมและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรของคณะใหมีความมั่นค
 และประสบความสําเร็จในอาชีพ 
5 ยกยองและใหขวัญกําลังใจ อาจาร

  

6.
    6.1 กําหนดแผน และกลยุทธของ
     คณะและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
    6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพั
     วิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
    6.3 สนับสนุนใหมกีารใชทรัพยากรรวม
    6.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบบริหารจัดการ 
    6.5 บริหารงบประมาณใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธก

 และนโยบายรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล 
6 นําระบบการจัดการความรูมาใชพัฒนางานและเสร

    6.7 นําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหารจัดการ 
    6.8 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเนนใหอา

 รักองคกรและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
6 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการดําเนินการจัดหารายไ

    6.10 มีระบบบริหารที่มุงเนนการบริการสูความเปนเลิศ 

7. นโยบายดานการวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
    7.1 มีแผนงานประชาสัมพันธภายในและภายนอกมห
    7.2 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ 
    7.3 ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธอันดี และสงเส
     ตางประเทศ 
    7.4 สนับสนุนและ

 ในดานขอมูลการศึกษาตอ 

นโยบายดานการประกันคณุภาพ
    8.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณ
    8.2 มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะทางดานการป

 บุคลากร และนักศึกษา 
8 มีการนําผลการประเมินก
 

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข
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 1. ความเปนคนดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในศาสนา โดยเนนดานตอไปนี้ 
   1.1 ความซื่อสัตย 
   1.2 ความรับผิดชอบ 

ดทน 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเนนดานตอไปนี้ 

ิดอยางมีระบบ 
า  โดยสามารถใชภาษาไทยไดอยางดี  และมีความสามารถ 

 
และประยุกตไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตลอดจนเพื่อ 

รรมชุมชนไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ 

ังคม 
ทางดานศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลปตลอดจนธรรมชาติแวดลอมทองถิ่น 

บัน  ทองถิ่นและความเปนไทย 

   1.3 ความมีวินัย 
   1.4 ความขยันและอ
 2. ความสามารถและทักษะ
   2.1 กระบวนการค
   2.2 ความรู ทักษะทางภาษ
    ในการใชภาษาตางประเทศ  เพื่อการส่ือสารไดอยางนอย 1 ภาษา
   2.3 ความรู ทักษะในสาขาที่ศึกษา
   2.4 ความรู ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 
   2.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 3. บุคลิกภาพดี สามารถสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธ
   และความกาวหนาทางสังคม  โดยเนนดานตอไปนี้ 
   3.1 ความใฝรู 
   3.2 สุขภาพดี 
   3.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3.4 ทักษะทางส
   3.5 สุนทรียภาพ
   3.6 รักและภาคภูมิใจในสถา
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3.  
  

โครงสรางการบริหารงาน 

โครงสรางสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

 

 
 
 

3.1  การแบงสวนราชการ 
  3.1.1 สํานักงานคณบดี 
  3.1.2 โปรแกรมวิชา 

าสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 9 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรม
ศาสตร มวิชาคหกรรมศาสตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิชาเค แกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต  โปรแกรมวิชาฟสิกส
ศาสตร ป 

 

โครงสรางสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

 

 
 
 

3.1  การแบงสวนราชการ 
  3.1.1 สํานักงานคณบดี 
  3.1.2 โปรแกรมวิชา 

าสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 9 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรม
ศาสตร มวิชาคหกรรมศาสตร  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิชาเค แกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต  โปรแกรมวิชาฟสิกส
ศาสตร ป 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    คณะวิทยาศ    คณะวิทยาศ
วิชาคณิต และสถิติประยุกต  โปรแกรวิชาคณิต และสถิติประยุกต  โปรแกร
โปรแกรม มีและเคมีประยุกต  โปรโปรแกรม มีและเคมีประยุกต  โปร
และวิทยา ทั่วไ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 
   
 

และวิทยา ทั่วไ  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 
   
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คณ ยีะวิทยาศาสตรและเทคโนโล  

 

สํานักงานคณบดี 
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โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ําเนียบผูบริหาร 

 
 

(1 ก.ค.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท

ป พ.ศ. ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

2518 – 2524 ผศ.วิชิต  หลักทรัพย หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2524 – 2527 ผศ.เสถียร  ศิริสถิตยกุล หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2527 ผศ.สุนิสภ หัวหนาคณะวิชาวิท ี  – 2531   เมืองวงษ ยาศาสตรและเทคโนโลย
2531 – 2535 ผศ.ไชยยุทธ  ชีวยะ หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2535 – 2538 นางกัลยา  แมนมินทร หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2538 – 2540 นายวิจิตร  วองอนุกูล หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2540 – 2542 
 

ผศ.ดร.ยินดี  สวนะคุณานนท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2542 – 2546 
 

นายสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2546 – 2548 
 

นายสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2548 – 2551  
 

นายสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2551-  ปจจุบัน ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดีและผูชวยคณบดี 

ท่ีปรึกษา 

 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณบดี 

คณะกรรมการวิชาการ 

( .) 

( ก.พ.)   (23 เม.ย.) 

13 มี.ค.)   (12 มี.ค

8 

โปรแกรมวิชา สํานักงานคณบดี 

 

(11 มี.ค.)   (7 ก.พ.) 

(มิ.ย.)     (ม.ค.) 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตําแหนง ช่ือ - สกุล 

คณบดี ัฒน  ลิมปนะพิทยาธร ด .พิพ
รองคณบดีฝายวิชาการ นางฤดี

ร
ดาว   ชางสาน 

รองคณบดีฝายวิจัยแ  ดร.สุวรรณี   พรหละบริการวิชาการ มศิริ 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา นายเสรี   เรืองดิษฐ 
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต เมธี นายชิงชัย   วัฒนธรรม
ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร    นราคร ผูชวยศาสตราจารยจินภา
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รองศาสตราจารยชาญชัย   เรืองขจร 
ประธานโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต นางสาวจิรภา  คงเขียว 
ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต นางสาวเสาวนิตย   ชอบบุญ 
ประธานโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป นายเฉลิมชนม  วรรณทอง 
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ม าธร ดร.พิพัฒน   ลิ ปนะพิทย
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  สมจิตต 
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม นางขวัญกมล   ขุนพิทักษ 
หัวหนาสํานักงานคณบดี นางสาวสมจิต   ขุนจันทร 

 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตําแหนง ช่ือ - สกุล หนาที่ 

ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
ดร.สุวรรณี   พรหมศิริ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ 
นางฤดีดาว   รองคณบดีฝาย กรรมกชางสาน วิชาการ าร 
รองศาสตราจารยดร.วิชัย  ชํานิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยดร.ศุภศิลป  มณีรัตน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
นายสาคร  ชนะไพฑูรย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
รองศาสตราจารยอมรรัตน   แมกไมรักษา รย ตัวแทนคณาจา กรรมการ 
รองศาสตราจารยยาใจ โรจนวงศชัย ตัวแทนคณาจารย กรรมการ 
นางสาวสมจิต  ขุนจันทร านคณบดี หัวหนาสํานักง เลขานุการ 
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โปรแกรมวิชาและปที่กอต้ัง 

โปรแกรมวิชา ปที่กอต้ัง 
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา  2552 

คณิตศาสตรและสถิติประยุกต พ.ศ.  2518 นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี 
คหกรรม พ ผูชศาสตร 

ตรสุขภาพ 
.ศ.  2518 
.ศ.  2519 

วยศาสตราจารยจินภา  นราคร 
วิทยาศาส พ รองศาสตราจ  ารยชาญชัย  เรืองขจร
เคมีและเคมีประยุกต พ.ศ.  2527 นางสาวจิรภา  คงเขียว 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต พ.ศ.  2527 นางสาวเสาวนิตย  ชอบบุญ 
ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป พ.ศ.  2527 นายเฉลิมชนม  วรรณทอง 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร าธร พ.ศ.  2529 ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทย
คอมพิวเตอร พ.ศ.  2529 ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  สมจิตต 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม พ.ศ.  2538 นางขวัญกมล  ขุนพิทักษ 

อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบ
ะเทคโนโลยี   าร  ดังนี้ 

1  หลัง 

ิบัติการคหกรรมศาสตร 1 1  หลัง 
รคหกรรมศาสตร 2 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

และวิจัย 1 ห กเปนดังนี้ 

ัติการ 
   คณะวิทยาศาสตรแล
   อาคารหลัก 

 มีอาคารเรียน หองเรียน  และหองปฏิบัติก

   1. อาคารเรียน 8 
   2. อาคารเรียน 10 1  หลัง 
   3. อาคารปฏ
   4. อาคารปฏิบัติกา 1  หลัง 
   5. อาคารปฏิบัติการ 1  หลัง 
 *มีศูนยวิทยาศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอน ลัง จําแน

การใชงาน เรียน เรียน ป
อาคาร 

8 

อาคาร

10 

อาคาร
ฏิบัติการ 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏิบัติการ

ยาง 

ศูนย 
วิทยฯ 

หองบรรยาย 8 - 2 2 5 
หองปฏิบัติการ      

 หองปฏิบัติการส่ิงแวดลอม/พฐ 
ฏิบัติการเคมี 
ิบัติการฟสิกส 

2  ( ฐ) 
2  ( ฐ) 
2  ( ฐ) 

10 
 หองป
 หองปฏ
 หองปฏิบัติการชีววิทยา 

- 
- 
- 
- 

- 
พ
พ
พ

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1 
6 

6 
 หองปฏิบัติการอาหาร 

ตอร 
ศาสตร 

 หองปฏิบัติการผา 
 หองปฏิบัติการประดิษฐ 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเ
 หองปฏิบัติการคณิต

- 
- 
- 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
1 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
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การใชงาน 
อาคาร 
เรียน 

8 

อาคาร
เรียน 
10 

อาคาร
ปฏิบัติการ 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏิบัติการ

ยาง 

ศูนย 
วิทยฯ 

 หองปฏิบัติการส่ือเทคโนฯสุขศึกษา 

.   

 หองปฏิบัติการซอมสราง  
  คอมพิวเตอร 

 หองควบคุมคอมพิวเตอร ขนาด 8 ม. x  8 ม  
 หองเก็บสารเคมี/อุปกรณ 
 หองพักอาจาร

1 
1 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
2 

- 
- 
 
- 
4 

ย ขนาด 8 ม.  x 12 ม. 

 ม. x 8 ม. 

70  ที่นั่ง 

ื่องมือ 

เนื้อเยื่อ 
บสารเคมี 
คน) 

) 
8 ม. 

 หองพักอาจารย   ขนาด  8 ม. x 8 ม. 
 หองพักอาจารย   ขนาด  4
 หองปฏิบัติการยาง 
 สํานักงานคณบดี 
 สํานักงาน 
 หองประชุม  ขนาด  
 หองเก็บของ 
 หองเก็บเคร
 หองเตรียมสารเคมี 
 หองเพาะเลี้ยง
 หองเครื่องมือทดสอ
 หองประชุมเล็ก (20 
 หองประชุมใหญ (100 คน
 หองพักนักวิจัย  ขนาด 4 ม. x 
 หองเก็บสารกัมมันตรังสี 
 บอบําบัดน้ําเสีย 
 เรือนเพาะชํา 
 หองสโมสรนักศึกษา 
 หองสมุด  

- 
2 
9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 

- 
1 
3 
- 
2 
- 
1 
- 
3 
4 
1 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
4 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

12 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
3 
2 
4 
5 
1 
1 
5 
- 
2 
- 
2 

 



 

แผนกลยุทธ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2549 – 2552ฉบบัปรับปรุงระยะครึ่งแผน 
 

กลยุทธ แผนกลยุทธ ผลลัพธ/ผลงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/งาน 

1. 1. 
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1.1 แผนประชาสัมพันธ
 ถึงกลุมเปาหมาย 

1.1.1  มีผูสมัครเขาศึกษา 
  เพิ่มขึ้น 
1.1.2  มีผูสมัครจาก
  โรงเรียนตาง ๆ 
  เพิ่มขึ้น 
1.1.3  มีผูสมัครจาก
 จังหวัดตาง ๆ  
 เพิ่มขึ้น 

1.   จํานวนผูสมัคร 
 เขาศึกษา 
2. จํานวนโรงเรียนที่มี

ผูสมัครเขาศึกษา 
3. จํานวนจังหวัดที่มี

ผูสมัครเขาศึกษา 

มีจํานวนผูสมัครเพิ่มขึ้นรอยละ 
10 

2. มีจํานวนโรงเรียนที่มีผูสมัครเขา
ศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 

3. มีผูสมัครจากจังหวัดตาง ๆ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 

โครงการจัดทําโปสเตอร
และแผนพับ 

2. ประชาสัมพันธ  
3. โครงการเปดโลกกวาง

ทางการศึกษา (Open 
house) 

4. โครงการประชาสัมพันธ
ทาง   Web site 

5. โครงการประชาสัมพันธ
ทางวิทยุกระจายเสียง 

1. พัฒนาการผลิต
บัณฑิตสาขาที่เปน
ความตองการและ
ความจําเปนของ
ทองถิ่นใหมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคและเปนที่
ตองการของผูใช
บัณฑิต 

1.2  แผนขยายการรับ
 นักศึกษา 

1.2.1. มีนักศึกษาใหม
 ปริญญาตรี 
 ตามเปาหมาย 
1.2.2. มีนักศึกษาใหม
 ปริญญาโท  
 ตามเปาหมาย 

1.  จํานวนนักศึกษาใหม 
 ปริญญาตรี  
2.  จํานวนนักศึกษาใหม 
 ปริญญาโท 
 

1. มีจํานวนนักศึกษาใหมระดับ
ปริญญาตรีอยางนอยรอยละ 
80 ของแผนการรับนักศึกษา 

2. มีจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทอยางนอยรอยละ 
80 ของแผนการรับนักศึกษา 

งานจัดทําแผนการรับ
นักศึกษาปการศึกษา 2549 – 
2552 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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กลยุทธ แผนกลยุทธ ผลลัพธ/ผลงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/งาน 

1. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

1. บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระอยางนอย 
รอยละ 75 

1.  จํานวนบัณฑิตที่มี
 งานทําหรือประกอบ
 อาชีพอิสระ 

 1.3  แผนพัฒนา
 นักศึกษา 
 
 
 
 
 

1.3.1. บัณฑิตมีงานทําหรือ
 ประกอบอาชีพอิสระ
 ตามเปาหมาย 2. โครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยไมนอยกวา 3 จาก  

2.  ความพึงพอใจของ
 ผูใชบัณฑิต 

1.3.2. บัณฑิตมี
 คุณลักษณะ
 ที่พึงประสงค 

3. 
 5 ระดับ 

1.3.3. บัณฑิตมีคุณธรรม
 และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา 

1. มีระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา 1 ระบบ 

 1.4 แผนการจัดบริการ
 นักศึกษา 

1.4.1  มีระบบสารสนเทศ
   ที่ใหบริการขอมูล
   ขาวสารแกนักศึกษา 
   ปจจุบันและศิษย
   เกา 
 

1.1. ระบบสารสนเทศ 
1.2. ระบบการใหคําปรึกษา 
1.3. ระบบสารสนเทศเพื่อ
 การศึกษา 
1.4. ระบบพัฒนา
 ประสบการณวิชาชีพ 

2. นักศึกษาทุกหมูเรียนมีอาจารย 
ที่ปรึกษา 

3. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 1 ระบบ 

 

1. งานสํารวจความตองการ
 และความจําเปนของ
 นักศึกษาชั้นปที่ 1 
2. งานจัดทําระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื่อการศึกษา 
3. งานพัฒนาสภาพทาง
 กายภาพของหองเรียน 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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กลยุทธ แผนกลยุทธ ผลลัพธ/ผลงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/งาน 

  1.4.2  4. มีระบบพัฒนาประสบการณ
 ทางวิชาชีพใหแกนักศึกษา 

4. งานอาจารยที่ปรึกษา มีระบบการให
  คําปรึกษาแก
  นักศึกษา 

5. งานจัดทําเว็บไซตเพื่อ
 บริการนักศึกษาและศิษย
 เกา 1.4.3 มีระบบสารสนเทศ

  เพื่อพัฒนาการ
  เรียนรูของนักศึกษา 

6. 

1.4.4 นักศึกษาปจจุบัน
  และศิษยเกาไดรับ
  การพัฒนา 
  ประสบการณ
  วิชาชีพอยาง
  ตอเนื่อง 

โครงการพัฒนา
 ประสบการณวิชาชีพ 

1. ทําเนียบแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาไดฝก
ประสบการณวิชาชีพในแหลงฝก 

โครงการเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 1.5 แผนการฝก
 ประสบการณ
 วิชาชีพ 

นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพ ใน
สถานประกอบการตรงสาขา 2. ที่ตรงสาขา รอยละ 100 โครงการปฐมนิเทศกอน

ฝกประสบการณวิชาชีพ และมีคุณภาพตาม
เปาหมาย 3. โครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
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4. โครงการสัมมนาหลังการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

     

5. งานประเมินสถาน
ประกอบการ 

1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผาน
แบบทดสอบกอนจบ
การศึกษา 

นักศึกษาสอบผานแบบทดสอบกอน โครงการจัดทํา
แบบทดสอบกอนจบ
การศึกษา 

 1.6  แผนทดสอบกอน
 จบการศึกษา 
 
 

1.6.1. มีแบบทดสอบกอน
 จบการศึกษาของทุก
 โปรแกรมวิชา 

จบการศึกษา รอยละ 100 

2. 1.6.2. บัณฑิตสอบ
 แบบทดสอบกอนจบ
 การศึกษาผานทุกคน 

งานทดสอบกอนจบ
การศึกษา 

 1.7 แผนติดตาม
 บัณฑิต 
 
 
 
 
 

1.7.1  มีผลการประเมิน
 การมีงานทําหรือ
 การประกอบ 
 อาชีพอิสระ ของ
 บัณฑิต 
1.7.2  มีผลการประเมิน
 ความพึงพอใจของ
 ผูใชบัณฑิต 

1. จํานวนบัณฑิตที่
 สํารวจ 
2.   จํานวนแหลงงานที่
  สํารวจ 
 

1. 1. บัณฑิตที่จบการศึกษาถูก
สํารวจไมนอยกวารอยละ 80 

งานติดตามบัณฑิต  
2. 

2. บัณฑิตที่จบการศึกษาไดรับ 
 การสํารวจความพึงพอใจของ
 นายจางอยางนอยรอยละ 80 

งานสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

 1.8  แผนปรับปรุง
 หลักสูตร 

มีหลักสูตรฉบับปรับปรุง หลักสูตรฉบับปรับปรุง หลักสูตรมีมาตรฐานตามมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษาของ 
สกอ. รอยละ 100 
 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
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 1.9. แผนพัฒนา
 หลักสูตรใหม 

มีหลักสูตรใหม หลักสูตรใหม มีหลักสูตรใหมที่มาตรฐานตาม
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
ของ สกอ. อยางนอย 1 หลักสูตร 

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 

 1.10 แผนพัฒนา
 อาจารย 

อาจารยไดรับการพัฒนาให
เปนอาจารยมืออาชีพ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับ อาจารยไดรับการพัฒนา 
การพัฒนา อยางนอยรอยละ 75 ตอป 

โครงการพัฒนาอาจารย 

 1.11 แผนสงเสริมให
 อาจารยเขาสู
 ตําแหนงทาง
 วิชาการ 

มีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการตามเปาหมาย 

จํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 
อยางนอยรอยละ 40 ของจํานวน
อาจารยประจํา 
 

โครงการสงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

 1.12  สัดสวนอาจารยตอจํานวน
นักศึกษาเปนไปตามเกณฑ
ของ สกอ. และ สมศ. 

จํานวนอาจารยตอจํานวน
นักศึกษา 

สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษา 
เทากับ 1:20 

แผนปรับสัดสวน
 ของอาจารยตอ
 นักศึกษาตาม
 เกณฑของสกอ. 

งานบริหารบุคคล 

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน 

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
เฉลี่ย อยูในระดับดี อยางนอย 

1.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอน 

 1.13 แผนเพิ่ม
 ประสิทธิภาพ
 การสอนของ
 อาจารย 
 

1.13.1 อาจารยมี
 ประสิทธิภาพ 

รอยละ 80  2.งานประเมินประสิทธิภาพ
การสอน 

 การสอนจาก
 การประเมินของ
 นักศึกษาอยูใน
 ระดับดีตาม
 เปาหมาย 

3.โครงการศึกษาดูงาน  
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1.13.2 อาจารยมี
 ประสิทธิภาพการ
 สอนจากการ
 ประเมินตนเอง
 อยูในระดับดี 
 ตามเปาหมาย 

   

 1.14   มีรายวิชาที่ใช  e-learning 
ตามเปาหมาย 

จํานวนรายวิชาที่มี   แตละโปรแกรมวิชามีรายวิชาที่มี  โครงการอบรมการจัดทํา  แผนสงเสริมการใช 
e-learning e-learning อยางนอย 3 รายวิชา  เทคโนโลยี

 สารสนเทศเพื่อ
 การเรียนการสอน 

e-learning 

 1.15   นักศึกษาไดใช
หองปฏิบัติการตรงตาม
หลักสูตร 

แผนการใชหองปฏิบัติการ
ในแนวการสอน 

นักศึกษาไดใชหองปฏิบัติการตาม
แนวการสอน รอยละ 100 

โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ แผนบริหารจัดการ 
      การใช 
 หองปฏิบัติการ 
 

การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

1.  1.16. แผนพัฒนา
 บุคลากร 

บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางาน 

บุคลากรมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานอยูใน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. 

  ระดับดี อยางนอย รอยละ 80 
งานประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากร 

 1.17. แผนการใช 
  ทรัพยากรรวมกับ
  หนวยงานอื่น 

มีการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวนกิจกรรมการใช
ทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น 
 

มีกิจกรรมที่ใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นอยางนอย 5 กิจกรรม 

โครงการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรและ
จัดทําแผน 
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มีงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก  

จํานวนเงินทุนจากแหลง
ทุนภายนอก 

2.1. แผนจัดหาแหลง
 ทุนจากภายนอก 

2.  พัฒนาการวิจัยที่
 สงเสริมการเรียนการ
 สอน และการพัฒนา  

มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุกภายนอก อยางนอย 

งานจัดหาแหลงทุนวิจัย 

ปละ 2 เรื่อง  
        ทองถิ่น 

 

 2.2. แผนเพิ่มจํานวน
 ผลงานวิจัย 

มีผลงานวิจัยตามเปาหมาย จํานวนผลงานวิจัย มีผลงานการวิจัยอยางนอยปละ  
15 เรื่อง 

งานการวิจัย 

 2.3. แผนเผยแพร
 ผลงานวิจัย 

มีผลงานวิจัยที่เผยแพรตาม
เปาหมาย 

จํานวนงานวิจัยที่เผยแพร มีผลงานวิจัยเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติอยางนอย รอยละ 10 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

งานเผยแพรงานวิจัย 

 2.4. แผนพัฒนา
 บุคลากรดาน
 การวิจัย 

อาจารยไดรับการพัฒนา
ดานการวิจัย 

จํานวนอาจารยที่ไดรับ
การพัฒนาดานการวิจัย 

มีอาจารยไดรับการพัฒนาดานการ
วิจัยอยางนอยรอยละ 50 ตอจํานวน
อาจารยประจํา 

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การวิจัย 

 2.5. แผนสงเสริมการ
 วิจัยเพื่อพัฒนา 
 การเรียนการสอน 

มีผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

จํานวนผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

งานการวิจัย 

3.1. แผนพัฒนา
 หลักสูตรการ    

3.  พัฒนาการบริการ
 วิชาการ วิชาชีพ ให
 ทองถิ่นพัฒนา
 อยางยั่งยืน 

        บริการวิชาการ 
 วิชาชีพ 

มีหลักสูตรการบริการ
วิชาการ /วิชาชีพที่
หลากหลาย 

จํานวนหลักสูตร และ
จํานวนสาขาของหลักสูตร 

มีหลักสูตรบริการวิชาการ /วชิาชพีแก
ทองถิ่น อยางนอยโปรแกรมวิชา 
ละ 1 หลักสูตร 

งานพัฒนาหลักสูตรบริการ
วิชาการ วิชาชีพ 
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1. จํานวนครั้งของการ
บริการวิชาการ
วิชาชีพ 

เปาหมาย 

1. มีกิจกรรมการบริการวิชาการ/
วิชาชีพ ปละไมนอยกวา 5 
กิจกรรม 

 3.2  มีการบริการวิชาการ /
วิชาชีพ แกทองถิ่น 

แผนบริการ
 วิชาการ
 วิชาชีพ/ถายทอด
 เทคโนโลยี 2. 2. มีอาจารยใหบริการวิชาการ/

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 25 
ตอจาํนวนอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยที่
ใหบริการวิชาการ/
วิชาชีพ 

งานบริการวิชาการ  

 3.3  มีรายวิชาที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนเขากับ
การบริการวิชาการ/
วิชาชีพ/การวิจัย/การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
เปาหมาย 

มีรายวิชาที่บูรณาการเขากับการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ/การวิจัย/
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

แผนบูรณาการการ
 เรียนการสอนเขา
 กับการบริการ
 วิชาการ/วิชาชีพ/
 การวิจัย/การทํานุ
 บํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการการเรียน 
การสอนเขากับการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
และ 
การวิจัย 

อยางนอย 3 รายวิชา 

 
 

โครงการบูรณาการการเรียน
การสอน 

มีกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
เปาหมาย 

กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย ปละ 10 กิจกรรม 

4.1  แผนสงเสริม
 กิจกรรมการ ทํานุ
 บํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม 

4.  ทํานุบํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม ของ
 ทองถิ่นใหทองถิ่น
 พัฒนาอยางยั่งยืน 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.2  แผนสงเสริมการ
 วิจัยดาน
 ศิลปวัฒนธรรม 

มีผลงานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมตาม
เปาหมาย 
 

จํานวนผลงานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

มีผลงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม
อยางนอย 2 ปตอ 1 เรื่อง 

โครงการวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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 4.3. แผนจัดทํา
 ฐานขอมูลดาน
 ศิลปวัฒนธรรม 

มีฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

มีฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 
อยางนอย 1  เรื่อง 

งานจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

มีการบริหารงานแบบมีสวน
รวมภายใตแผนบริหาร 

แผนบริหารความเสี่ยง 5.1 แผนบริหารงาน
 ภายใตระบบ
 บริหาร 
 ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

มีแผนบริหารความเสี่ยงอยางนอย 
2 ดาน คือ ดานการเงินและ
งบประมาณและดานปฏิบัติการ 

งานบริหาร 5.  พัฒนาการบริหาร
 จัดการและงบประมาณ
 ใหสามารถดําเนินงาน 

5.2 แผนใชระบบ
 สารสนเทศ 
 เพื่อการบริหาร  
 การเรียนการสอน 
 และการวิจัย 
 

มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
การเรียนการสอน และการวิจัย 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

  ตามพันธกิจให
 บรรลุวัตถุประสงค 
 และเปาหมาย ภายใต
 ระบบประกันคุณภาพ 
 การจัดการความรู 

1. 1. 1. บุคลากรมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานอยูใน
ระดับดี อยางนอยรอยละ 80 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

5.3 แผนบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคลมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

2.   2. 2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

มีระบบสวัสดิการใหแก
บุคลากร 

บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ระบบสวัสดิการและบรรยากาศ
การทํางานอยูในระดับดี อยาง
นอยรอยละ 80 

 
 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กลยุทธ แผนกลยุทธ ผลลัพธ/ผลงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย โครงการ/งาน 

1. งานประเมินผูบริหาร  5.4 แผนพัฒนา
 ศักยภาพผูบริหาร 

ผูบริหารมีศักยภาพในการ
บริหาร 

ผลการประเมินผูบริหาร ผลการประเมินผูบริหารอยูใน 
2. ระดับดี โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหาร 
มีการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพและมีการประเมินตนเอง
และจัดทํารายงานทุกปการศึกษา 

 5.5 แผนประกัน
 คุณภาพการศึกษา 

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 

1.  คูมือการประกัน
 คุณภาพการศึกษา
 ภายในของคณะ 
2. คณะกรรมการดาน
 ประกันคุณภาพ 
3.  รายงานการประเมิน
 ตนเอง 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

องคความรู มีองคความรูเพื่อบรรลุปรัชญาและ
วิสัยทัศน ของคณะ อยางนอย 2 
ดาน 

 5.6  แผนการจัดการ
 ความรู 

มีองคความรูเพื่อบรรลุ
ปรัชญาและวิสัยทัศนของ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

งานการจัดการความรู 

 5.7  แผน
 ประชาสัมพันธ 

มีระบบและกลไกการ
ประชาสัมพันธ 

1. ระบบประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ตามพันธกจิของคณะอยางสม่ําเสมอ 2. ผูรับผิดชอบงาน

 ประชาสัมพันธ  

งานประชาสัมพันธ 
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บทที่ 2 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

 
ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่วา
ดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดเปาหมาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา โดยในมาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน
การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น เพื่อใหเปนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวงระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป  

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 
ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน เชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 
1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 แนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐาน
การอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่
สงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความทัดเทียมและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได
คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้
ภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ที่กําหนดไวในกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งยังสัมพันธกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุง
เปาหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คาดหวัง ความเชื่อมโยง
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แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข      
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2545  ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย  “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  
และ  “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 

คณุลักษณะของคนไทย
ท่ีพึงประสงคท้ังในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหง

ความรู 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดาน 

การบริหารจัดการ 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐานรวมถึง 
กรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒ ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน 
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 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย  “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ เรียกชื่อยอวา  “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก
รอบ 5 ป นับต้ังแต การประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชน สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) เสร็จส้ินไปแลว 
ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ สอง (พ.ศ.2549 - 2553) การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สองมีความแตกตางท่ีสําคัญจากการประเมินรอบแรก 3 ประการ การประการแรก เปนการประเมินทั้ง
ระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา ประการที่สอง เปนการประเมินตามจุดเนนของสถาบันวาสถาบันจะเลือก
เนนดานการวิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือจะเลือกเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต 
ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะจํานวนหนึ่งที่สถาบันจะตองถูกประเมินตามจุดเนนนอกเหนือจากตัว
บงชี้รวม ประการที่สาม การประเมินภายนอกรอบที่สองเปนการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง
ระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา นั่นหมายถึง ทุกตัวบงชี้จําเปนตองมีเกณฑกํากับเพื่อตัดสินคุณภาพวาผาน
การรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ หรือผานการรับรองแบบมีเงื่อนไข หรือไมผานการรับรอง 
 รูปแบบและวิธีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีหลักการสําคัญ 5 
ประการ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน  
  การจับผิด หรือการใหคุณ - ใหโทษ 
  2. ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง  
  (evidence-based)  และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) 
  3. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวา การกํากับ 
  ควบคุม 
  4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่ 
  เกี่ยวของ 
  5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 
  ของชาติตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ใหเอกภาพเชิง 
  นโยบายแตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถ กําหนดเปาหมาย 
  เฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  สาระสําคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษา รวมกับหนวยงานตนสังกัด
ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีหนาท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
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  1.   กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2546 
      หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาที่กํากับดูแสถาบันอุดมศึกษา
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ตอมาไดจัดทําเปน ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักขอสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายในหรือ
โดยหนวยงานตนสังกัด ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก  รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตง ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะหรือสถาบันอุดมศึกษา 
   หลังจากการดําเนินการตามประกาศฉบับป  พ.ศ. 2545  ไประยะหนึ่ง  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ในมาตรา  5  และมาตรา  47  
วรรคสอง  โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับ
นี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  ฉบับ พ.ศ. 2545  แตไดเพิ่มเติมใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง  
คือ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  เรียกโดยยอวา  “ค.
ป.ภ.”  ซึ่งแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ัง
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ  ใหผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ  ค.ป.ภ.  มีหนาที่กําหนดนโยบาย  
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
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  1.1  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
          หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
       1.1.1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
จะคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใชเปนแนวทางในการควบคุม  การตรวจสอบ  
และการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง  9  ดาน  คือ  (1) ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินการ  (2)  การเรียนการสอน  (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (4) การวิจัย  (5) การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  (6)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (7)  การบริหารและการจัดการ  (8)  การเงินและ
งบประมาณ  และ  (9)  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
   ทั้งนี้ ใหคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study  
Report)ที่ครอบคลุมการดําเน ินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาที ่คณะและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษากําหนดเพื่อรองรับการประกันภายในและภายนอก 
   1.1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบและ
กลไกการประคุณภาพที่กําหนดไว 
    1.1.3    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
  1.2   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้ 
   1.2.1  ให คณะแล ะสถานศ ึกษา ร ะด ับ อ ุดมศ ึกษาจ ัด ให ม ีหน ว ย ง านห ร ือ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจน
ประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ  จะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   1.2.2 ใหคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   1.2.3 ใหคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ    
(2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย  (3)  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลง
การเรียนรูอื่น  (5) อุปกรณการศึกษาตาง ๆ  (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา  (7) 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8)  องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
  ทั้งนี้ แตละคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามท่ีจะเห็นสมควร  โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
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 1.3    การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ที่คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที ่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ซึ่งอาจใช
รายงานการศึกษาตนเองที่สถาบันการศึกษาจัดทําไวแลว) เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษาของแตละสถานศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชนโดยให
สอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 254แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
  

 2.  ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายใน 
       ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี  4  ประการ คือ  การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การดําเนินการตามภารกิจ
ทั้ง  4  ประการดังกลาว  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นระยะยาว  ประกอบกับมี
ปจจัยภายนอกและภายในหลายประการ ที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปน
ส่ิงจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ  ปจจัยดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 
  2.1   คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  และบัณฑิต  มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมาก
ขึ้น  ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศโดยสวนรวมในระยะยาว 
  2.2   มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการ
อุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 
  2.3   สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากลเพื่อให
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 
  2.4   สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  2.5   สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information)ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา  ผูจางงาน  ผูปกครอง  รัฐบาล  และประชาชนทั่วไป   
  2.6    สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (transparency) และความรับผิดชอบ
ซึ่งตรวจสอบได 
  2.7  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  2.8   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2547  ไดใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา  และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปน
แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
  2.9   คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  7  
สิงหาคม  2549  เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
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  ดวยความจําเปนดังกลาว สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
  2) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย  (targets)  และเปาประสงค  (goals)  
ที่ต้ังไวและเปนสากล 
  3)   เพื่อใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุง  ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 
  4)   เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่ เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

 3.   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  เพื ่อใหการดําเนินการเรื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
บรรลุผลสําเร็จและเกิดประสิทธิผล  สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และการกําหนดตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใช
เปนสารสนเทศในการตัดสินใจดําเนินการ  ปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  กิตติยา  สีออน  (2547)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสังเคราะหงานวิจัยทั้งในและตางประเทศพบวา  ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดแก  คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเปนทีม  การฝกอบรมพัฒนา
บุคลากร  ความพรอมดานทรัพยากรท้ังดานจํานวน  บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
วัฒนธรรมคุณภาพ  ภาวะผูนําของผูบริหาร  และขนาดขององคกร  สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามี  2  สวน  คือ  ประสิทธิผลระหวางทาง  (intermediate outcome)  ไดแกการบริหารจัดการแบบ
กระจายอํานาจ  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพและ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากร สําหรับประสิทธิผลสุดทาย (end outcome or ultimate  outcome)  ไดแก  
การบรรลุพันธกิจของสถาบัน 
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 4.  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                 4.1     ระบบการประกันคุณภาพ 
       สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันอยางแพรหลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบประกันคุณภาพแบบใดจะตอง
มีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอดุมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

 4.2  มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ 
      มาตรฐานสําคัญที่เปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก.พ.ร.)  ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 
  ดวยเหตุดังกลาว ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นในทุกองคประกอบคุณภาพทั้ง 9 ดาน  จึงตอง
สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้น ๆ ไดทั้งหมด ดังนั้นในบทที่ 3 คูมือฉบับนี้จึงไดกําหนดตัวบงชี้ที่
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพภายในตลอดจนขอมูลที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้เหลานี้จะ
สามารถนําไปใชไดทั้งเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยเฉพาะการประเมินของ  
สมศ.  และ  ก.พ.ร.สําหรับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงชี้ไดกําหนดเปนเกณฑขั้นตํ่า สวนหนึ่งพัฒนา
จากแนวปฏิบัติที่ดี อีกสวนหนึ่งเปนเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือ
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ เชน สมศ.  ก.พ.ร. เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน 
 

 4.3   กลไกการประกันคุณภาพ 
        ในดานของกลไกการประกันคุณภาพผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมิน 
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
นี้คือ การจัดระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ต้ังแตระดับบุคคล 
ระดับภาควิชา หรือสาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละ
ระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดทุกระดับ 
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 4.4   ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
    เปนที่ทราบกันดีวาการวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนส่ิงจําเปน ในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานขอมูลและสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ 
และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานต้ังแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบ ประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง”  
ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนา
เกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่
เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา(output/outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน โดยไดมีการเชื่อมโยงใหเห็นจาก
แผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 

การปฏบิัติงาน 
ของสถาบนั 

การประเมินตนเอง
ของสถาบนั 

รายงาน 
ประจําป 

การตรวจเยี่ยม รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตามผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

      ขอมูลปอนกลับ 

  ขอมูลปอนกลับ 

แผนภาพที่ 2   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 จากแผนภาพท่ี 2 และ 3 จะเห็นวาเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) เพื่อนําเสนอ
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสารดังกลาวเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ. จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของ
สถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 
 

    การประเมินคุณภาพภายนอก                                            ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
     
    - ดําเนินการตามภารกิจใหมีคุณภาพ 

- จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- จัดทํารายงานประจําป 
- ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร 

       หลักฐานขอมูล เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
แผนภาพที่ 3  ความสัมพันธระหวางองคการท่ีมีบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
 ประเมินคุณภาพภายนอก 

สมศ. 
คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบฯระดับอุดมศึกษา 

สํานักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

- ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 

-  สงเสริมสนับสนุนการประกัน      
   คุณภาพภายใน 
- ศึกษารายงานประจําปของสถาบัน 
- ศึกษาเอกสารหลักฐานขอมูล 
- ประเมินภายนอก ( ตรวจเยี่ยม) 
- จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- เตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก 
- พัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ ฯลฯ 

-  
-  

สถาบันอุดมศึกษา 
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย/ หนวยงานเทียบเทา 
ภาควิชา / หนวยงานเทียบเทา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับหลังจากการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นทั้ง
ของรัฐบาลและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาและหรือระดับปริญญา ซึ่งไดแก 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงค ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ
ตามประกาศนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัด ประกอบดวยการกําหนดใหมีระบบและกลไกการ
ควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน  (Assess)  การดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ  
(Quality factor)  ตามตัวบงชี้ (Index) ที่กําหนด เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและ
สาธารณชน ใหมั่นใจวาคณะ/สถาบันนั้น ๆ สามารถใหผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และพรอมสําหรับ
การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอก โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.  การควบคุมคุณภาพ 
    การควบคุมคุณภาพการศึกษาเปนการจัดใหมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบของคุณภาพ เพื่อ

กํากับการดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามตัวบงชี้คุณภาพ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      1.1    การสรางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ                  

                      คณะ/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในข้ึน 
โดยยึดปรัชญาและ /หรือปณิธานของสถาบัน  องคประกอบของคุณภาพและตัวบงชี้คุณภาพที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด เปนแนวทางในการจัดทําระบบและกลไก 

           กลไกการควบคุมคุณภาพที่สําคัญ คือ หนวยงานและ/คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจจัดต้ังในระดับสถาบันและระดับคณะ โดยใหบทบาทหนาที่และ
ความสัมพันธกับองคกรอื่นภายในสถาบันตามระบบ ดังแผนภาพที่ 4 
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ทําหนาที่กําหนดปรัชญา  ปณิธานของสถาบัน กําหนดคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

กําหนดนโยบายการประกันคณุภาพ  ต้ังคณะกรรมการ หนวยงานหรือผูรับผิดชอบ กาํกับติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

                                                                                            

สภาสถาบันอุดมศึกษา / สถาบันอุดมศึกษา 

 
  

หนวยงาน /  คณะกรรมการ ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
 
 
ทําหนาที่จัดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ กําหนดแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพ จัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพของสถาบัน   จัดใหมีการเผยแพรระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบและติดตามผล 
                                                                
 
 

 

 

หนวยงาน / คณะกรรมการ ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ทําหนาที่เชนเดียวกับหนวยงาน / คณะกรรมการระดับสถาบัน โดยเนนบทบาทในการกําหนด
แนวทาง การประกันคุณภาพ จัดทําคูมือระดับหนวยงาน ศึกษาตนเองและตรวจสอบติดตามผล 
                                                            
 

 
 
 

ทําหนาที่สอดรับกับหนวยงานระดับเหนือ โดยเนนบทบาทการกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
การจัดทําคูมือตาง ๆ ศึกษาตนเองและติดตามตรวจสอบ 
 
 

แผนภาพที่ 4  ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

หนวยงาน / คณะกรรมการระดับภาควิชา 
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   1.2 การพัฒนาระบบคุณภาพ   สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสม
กับลักษณะของสถาบันของตน และเปนระบบที่สามารถตรวจสอบและอางอิงได หรือพิจารณาเลือกระบบ
คุณภาพที่เปนสากล แตไมวาจะเปนระบบที่พัฒนาขึ้นเองหรือเปนระบบสากล จะตองเปนกระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผนขึ้นอยางตอเนื่อง  

   1.3 องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ   ไมวาสถาบันอุดมศึกษาจะเลือกคุณภาพใด จะตอง
คํานึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังแผนภาพที่ 5  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค/แผนการดําเนินงานของสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  5   องคประกอบหลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 

  2.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                     การตรวจสอบคุณภาพภายในเปนกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการประกันคุณภาพ  และเพื่อใหทราบ
ถึงปญหาอุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแกไข  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทางดังนี้   คณะ/
สถาบัน/ทบวงมหาวิทยาลัย แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหวา  คณะ/
สถาบัน  มีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพ  ตลอดจนไดนําระบบและกลไกดังกลาวไปดําเนินการ
และปรากฏผลการดําเนินการเปนที่ประจักษพรอมทั้งใหขอแนะนํา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้น 
                 ทั้งนี้ การศึกษาวิเคราะหจะใหรายงานการศึกษาตนเอง (Self-study Report) ของสถาบันพรอม
ทั้งหลักฐานเอกสารตาง ๆ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะ/สถาบัน ประกอบเขาดวยกัน 
 

กระบวนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

1. การจัดการเรียนการสอน 

2. การวิจัย 

3. การใหบริการวิชาการแกสังคม 

4. ฒนธรรม  การทํานุบํารุงศิลปวั

ผลสัมฤทธิ์ 

กระบวนการบริหาร 
1. การบริหารและจัดการ 
2. การเงินและงบประมาณ 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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3.    การประเมินคุณภาพการศึกษา 
                    การประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบ
คุณภาพ แตทั้งนี้จะเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน กับตัวบงชี้คุณภาพใน
ทุกองคประกอบของคุณภาพวา  การดําเนินงานเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมาก
นอยเพียงไร โดยจัดเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย 

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

           การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ใหยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินการและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และพรอมที่จะรับการ
ตรวจสอบได 

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายใน   ใหพิจารณาจาก 
 1.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   
โดยคํานึงถึง องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ดังตอไปนี้  
  (ก) ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
  (ข) การเรียนการสอน 
  (ค) กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  (ง) การวิจัย 
   (จ) การบริการทางวิชาการแกสังคม 
  (ฉ) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   (ช) การบริหารและการจัดการ 
   (ซ) การเงินและงบประมาณ 
   (ฌ) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  

  ทั้งนี ้ ใหคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง ที่
ครอบคลุม การดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
กําหนด เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  2.  ผลการปฏิบัติงานของคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ และ กลไกการ
ประกันคุณภาพที่กําหนดไว 
 3.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
           วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหใชแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
           1.  ใหคณะและสถานศึกษาระบบอุดมศึกษา จัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร  และติดตาม
การดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตลอดจนประสานกับหนวยงาน
ภายนอก  เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
           2.   ใหคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใชกํากับ   ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
            3.   ใหคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบ
ตาง  ๆ    ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังนี้ 
                   (ก)  หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 
               (ข)  คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
                   (ค)  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
               (ง)  หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 
                   (จ)  อุปกรณการศึกษาตาง ๆ 
                   (ฉ)  สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 
                   (ช)  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
                   (ซ)  องคประกอบอื่นของแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 

 ทั้งนี้ แตละคณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
           4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่คณะและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบ และตอเนื่อง สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  120  วัน  นับจากวันส้ินปการศึกษาของแตละสถานศึกษา 
และเปดเผยตอสาธารณะชน  โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณ  และแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545 
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บทท่ี 3 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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บทที่ 3 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มนีโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
  1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับคณะ 
  2. มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะทางดานการประกันคุณภาพกับอาจารย 

  บุคลากร และนักศึกษา 
3.  มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาเปนแนวทางการพัฒนางานคณะ 

วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงคการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังตอไปนี้ 
  1.  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะ  
  2. เพื่อใหคณะทราบสถานภาพของตนเอง เพื่อไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา 
  คุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ต้ังไวเปนสากล 
  3.   เพื่อใหคณะทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจดุท่ีควร  
  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
  4.   เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาคณะ 
   สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชวงจรคุณภาพ P D C A 
ซึ่งประกอบดวย การรวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกัน
ปรับปรุง (A) ดังนี ้
 1.  การวางแผน (Plan) คือ การวางเปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนนิการในระบบ 
 ประกันคุณภาพไว เพื่อใหมีจดุมุงหมายและทิศทางในการดําเนินการ 
 2.   การดําเนินการ (Do) คือ การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนทีว่างไว การดําเนินการตาง ๆ  
 จะเปนไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกําหนดไวโดยหนวยงาน ผานกลไก 
 การควบคุมตามโครงสรางการบริหารขององคกร 
 3.  การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกการดําเนินงาน รวมทั้งผลการ 
 ปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม หากมีปญหา 
 หรือจุดออนของการดําเนินการ ก็จะมีการคนหาสาเหตุและวางมาตรการแกไขปรับปรุง 
 เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
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 4.  การปรับปรุง (Act) คือ การวางมาตรการการปรับปรุงระบบและกลไกการดําเนินการและ 
 ดําเนินการตามมาตรการเพื่อปรับปรุงพัฒนา และใชเปนขอมูลในการวางแผนการ 
 ดําเนินการของปตอไป 

 
แผนภาพที่ 3   วงจรการประกันคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
          ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 
  1.   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาภายใน 
  2.   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการระดับคณะ และศูนย/สํานัก ดังนี้ 
   ระดับคณะ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

    ระดับโปรแกรมวิชา 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

  3.   หนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ P D C A 
  4.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/ศูนย/สํานัก ตรวจประเมินภาควิชา ฝาย 
  ตาง ๆ ในศูนย/สํานัก ปการศึกษาละ 1 ครั้ง และแจงผลการประเมิน 
  5.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ตรวจประเมินคณะ/ศูนย/สํานัก ป 
  การศึกษาละ 1 ครั้ง และแจงผลการประเมิน 
  6.   หนวยงานท่ีไดรับการตรวจประเมินดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 
  7.   สถาบันและหนวยงานในสถาบันรับการตรวจประเมินจากบุคลากรภายนอกและ สมศ. 
  8.   สถาบันและหนวยงานในสถาบันดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 

 

A P 

การประกันคุณภาพ ความเปนเลิศ 

D C 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศนโยบายและวัตถุประสงค 
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ      

แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ของคณะ 

กําหนดแผนปฏบัิติการการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของคณะ 

2. 
ขั้นเตรียมการ สรางความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหแก 

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดทําการประชาพิจารณ 
(ราง) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 

4 

พัฒนาคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและภาควิชา 

1. 
ขั้นวางแผน 

3.  
ขั้นพัฒนาคูมือ 
ประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
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ผาน 

แกไข 

คณะและภาควิชา  ดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ 
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและภาควิชา 

ไมผาน 

3 

ผลการทํา 
ประชาพิจารณ 

กรรมการการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน
คณะพิจารณา 

4.  
ขั้นดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

แกไข ปรับปรุงตามรายงานผลการประเมิน 

แกไข 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ผลการประเมิน 

5.  
ขั้นประเมิน

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ไมผาน 

ผลการประเมิน 

แกไข 
ไมผาน 

ผาน 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 
         แนวทางการพัฒนาตัวบงช้ีเพ่ือการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับอดุมศกึษา 

         หลักการ 
   การพัฒนาตัวบงชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มหีลักการ
สําคัญ 6 ประการ  คอื 
    1.  เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
 หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
 พ.ศ.2546 
  2. เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ  
 อุดมศึกษาและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้ 
 การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 (ก.พ.ร.) ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานแก 
 สถาบันอุดมศึกษา 
  3.   เปนตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ   คือ ปจจัยนําเขา 
 กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ  สําหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการจะกําหนดแนว 
 ปฏิบัติที่ดี พรอมทั้งเสนอแนะตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย 
  4.   เปนตัวบงชี้ที่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการ ทั้ง 4 ดาน  คือ  ดานนักศึกษา 
 และผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงินและดานบุคลากร  การเรียนรู 
 และนวัตกรรม 
  5.   จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น เปนเพียงจํานวนและเกณฑขั้นตํ่า  
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการ 
 พัฒนาของสถาบัน 
  6. ตัวบงชี้และเกณฑที่พัฒนาขึ้น มีทั้งประเภททั่วไปที่ใชกับทุกสถาบันอุดมศึกษา และ 
 ประเภทที่แยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต 
 และวิจัย  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต 
 และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว ตามนิยามท่ี 
 กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 วิธีการพัฒนาตัวบงช้ี 
  1. ศึกษากฎหมายเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 
  1.1    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
  1.2    กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
  1.3    มาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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  1.4    มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  1.5    เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา 
 1.6    มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน 
 รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
  1.7    กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ  
 สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  1.8    รายงานผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
  1.9   รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา 
    1.10   Benchmarking  :  A manual for Australian Universities 
 

  2.  วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในขอ 1 เพื่อนํามาพัฒนาตัวบงชี้  
 โดยจําแนกตามมิติของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ ทั้งนี้ได 
 ยึดองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ตามกฎกระทรวงฯเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อให 
 ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ และสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาได 
 ครบทุกมาตรฐาน 
  

 3.  กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จํานวน 44 ตัวบงชี้  
 ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังปรากฏใน 
 ตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 
 

  4.  ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนด ตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ  
 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร  
 การเรียนรูและนวัตกรรม ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 

  5.   กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 3 โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 
  คะแนน 1  หมายถึง    มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดบางสวน และต่ํากวา 
  มาตรฐานท่ีควรจะเปน หรือผลการดําเนินงานตํ่ากวามาตรฐานที่ 
  ควรจะเปน 
  คะแนน 2  หมายถึง   มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับที่ยอมรับไดและใกล 
                                            เคียงกับมาตรฐานหรอืมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 
  คะแนน 3  หมายถึง   มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดครบถวน เปนไปตาม 
  มาตรฐานท่ีกําหนด หรือมผีลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน  
 ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึง
เกณฑ  การประเมินคะแนน  1 ใหถือวา ไดคะแนน 0 
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 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินสําหรับบางตัวบงชี้   ผันแปรตามจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวย ตัวบงช้ีและเกณฑทั่วไป ซึ่งใชสําหรับทุกสถาบัน ตัวบงช้ีและเกณฑเฉพาะ ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใชตามจุดเนนของสถาบัน 
 การแบงกลุมสถาบันยึดตามนิยามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)  เปน 4 กลุม คือ กลุมผลิตบัณฑิต กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม   และกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนมหาวิทยาลัยในกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ดังนั้น 
องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ จึงมีทั้งเกณฑบงชี้และเกณฑทั่วไป กับตัวบงชี้และเกณฑเฉพาะ 
จํานวน 40 ตัวบงชี้ ดังสรุปเปนตารางและมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  1  สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม    
องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
 

จํานวนตัวบงช้ีองคประกอบบงช้ี 
องคประกอบ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
 และแผนดําเนนิการ 

- ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ตัวบงชี้ที่ 

1.2 
2 

2. การเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 
2.4,2.5,2.6 

ตัวบงชี้ที่ 
2.1,2.2,2.3, 

2.7,2.8 

ตัวบงชี้ที่ 
2.9,2.10, 
211,2.12 

12  

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 
- 

ตัวบงชี้ที่  
3.1,3.2 

- 2 

4. การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 

ตัวบงชี้ที่  
4.1,4.2 

ตัวบงชี้ที่ 
4.4 

4  

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ตัวบงชี้ที่ 5.1 

ตัวบงชี้ที่ 
5.3,5.4,5.5 

5 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวบงชี้ที่ 6.1 - 1  

7. การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.5 ตัวบงชี้ที่ 
7.1,7.2,7.3, 

7.4,7.8 

ตัวบงชี้ที่ 
7.6,7.7,7.9 9 

8. การเงินและงบประมาณ 
- 

ตัวบงชี้ที่  
8.1,8.2 

- 2 

9. ระบบและกลไกการประกัน
 คุณภาพ 

- 
ตัวบงชี้ที่ 
9.1,9.2 

ตัวบงชี้ที่ 
9.3 

3 

รวม 6  21 13 40  
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ตารางที่  2  สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม  
 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - ตัวบงชี้ที่ 
2.9,  2.10, 
2.11, 2.12 

4 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
    การอุดมศึกษา 

    

     ก.   มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
     ของการบรหิารการ
 อุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 
7.5 

 

ตัวบงชี้ที่ 
1.1,  2.7,  7.1, 
7.2,  7.4, 7.8, 

8.1, 8.2, 9.1,9.2 

ตัวบงชี้ที่ 
1.2, 7.6, 

7.7, 
7.9, 9.3 

 

16 

 ข.   มาตรฐานดานพันธกิจของ 
       การบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 
2.4, 2.5, 2.6, 

4.3, 5.2 
 

ตัวบงชี้ที่ 
2.1,2.2, 2.3, 
2.8,3.1, 3.2, 
4.1, 5.1, 6.1 

ตัวบงชี้ที่ 
4.4, 5.3, 
5.4, 5.5 

18 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา   
    สังคมฐานความรู และสังคมแหง  
    การเรียนรู 

- 
ตัวบงชี้ที่ 
4.2, 7.3 - 2 

รวม 6  21 13  40  
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ตารางที่  3 สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม  
  มุมมองการบริหารจัดการดานตาง ๆ 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ 
ผลลัพธ 

รวม 
 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนได 
  สวนเสีย 

ตัวบงชี้ที่ 
2.4, 5.2 

ตัวบงชี้ที่ 
2.2,  2.3,  3.1, 
3.2, 5.1, 9.2 

ตัวบงชี้ที่ 
2.9, 2.10, 
2.11, 2.12, 

5.3, 5.4, 5.5, 
7.6 

16 

2.  ดานกระบวนการภายใน 

- 

ตัวบงชี้ที่ 
1.1, 2.1, 6.1, 
7.1, 7.2, 7.8, 

9.1 

ตัวบงชี้ที่ 
1.2,  7.9, 9.3 

10 

3.  ดานการเงิน ตัวบงชี้ที่   4.3 ตัวบงชี้ที่ 8.1, 
8.2 

- 3 

4.  ดานบุคลากร การเรียนรู 
 และนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ที่ 
2.5, 2.6, 7.5 

ตัวบงชี้ที่ 
2.7,  2.8,  4.1, 
4.2,  7.3, 7.4 

ตัวบงชี้ที่ 
4.4, 7.7 11 

รวม 6  21 13  40  
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คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
 
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

หลักการ 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาต้ังแตเริ่มต้ังสถาบัน 
และอาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสถาบันได
รับทราบ ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการ
และสังคมโดยรวม  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกัน และเปนแนวทางการดําเนินงาน 
สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อ ใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบัน และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 

ตัวบงช้ี  จํานวน  2 ตัวบงชี้   ประกอบดวย 
  1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 
    และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
  (สกอ.1.1,สมศ.5.3) 
 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ.1.2) 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1   :  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน  
   ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้   เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
   ตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ.1.1,สมศ.5.3) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดาน ตองคํานึงถึง
หลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจน
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ  ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกท้ังตองคํานึงถึงทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   - เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา   

- รายงานประจําป การประเมินคุณภาพ 
2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการ

ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสถาบัน  ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
ของชาติ 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 
- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการปรับแผนกลยุทธ 

- รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรื่อง  
แตงต้ังคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนกลยุทธ  

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความ สําเร็จของการดําเนินงาน 

- เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา   

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 
4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ - รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

- หลักสูตร 
- โครงการ (ตามแผนปฏิบัติการ) 

5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

- แบบรายงาน สงป.301 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ  

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ แ ผ นพั ฒ น า ข อ ง ช า ติ  
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป(ฉบับ
ปรับปรุง ) 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

- ตารางวิเคราะหความสอดคลอง 
7 มีการนําผลการประเมนิและผลการวิเคราะห  

มาปรับปรงุกลยุทธและแผนการดําเนนิงาน 
อยางตอเนื่อง 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป(ฉบับ
ปรับปรุง) 

- ร ายงานผลการตรวจประ เมิ นคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
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เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5  ถึง 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ 7 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2   :    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (สกอ.1.2) 

ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนรุักษศิลปวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ  การคิดรอยละตัวบงชี้นี ้ คํานวณมาจาก 
 

 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 -74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 - 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 -100 
 

แหลงตรวจสอบ 

-  แผนกลยุทธและแผนปฏิบติัการ 4 ป 
-  แผนปฏิบัติการ  
-  แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ 
-  ฐานขอมูลรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

เปาหมาย  :   บรรลุเปาหมายรอยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปามาย 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
X 100 
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องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 

หลักการ 
  การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair)  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้ง
องคกรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียน
การสอน เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตัวบงช้ี  จํานวน 12 ตัวบงชี้   ประกอบดวย 
  2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1, ก.พ.ร.18) 
  2.1.1  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  (สมศ. 6.1) 
  2.1.2  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน 

   วิทยานิพนธปริญญาโททัง้หมด  (สมศ. 1.7,ก.พ.ร. 4.1.4) 

 2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ.2.2,สมศ.6.6,ก.พ.ร.17) 
 2.2.1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง 
  สนับสนุนการเรียนรู  (สมศ.6.7) 
  2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
   องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.2.3) 
  2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.2.4,สมศ.6.2) 
  2.5   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ 
   อาจารยประจํา (สกอ.2.5,สมศ.6.3) 
  2.6   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย    
   รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (สกอ.2.6,สมศ.6.4) 
  2.7   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (สกอ.2.7,สมศ. 
   6.5,ก.พ.ร.16) 
  2.8   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ.2.8) 
             2.9   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
   (สกอ.2.9,สมศ.1.1,ก.พ.ร.4.1.1) 
  2.9.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
   (สมศ. 1.2, กพร. 4.1.2) 

     2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.2.10,สมศ.1.3) 
 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต (สกอ.2.11, 
    สมศ.1.4,ก.พ.ร.6.1) 
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         2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ 
   การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ  
   ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.2.12,สมศ.1.5) 
 2.12.1  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดบัชาติ 
                             หรือ ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา    (สมศ. 1.6) 

   
ตัวบงช้ีที่ 2.1   :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ก.พ.ร.18) 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของ
สังคมมีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

- แบบเสนอขั้นตอนการเสนอขอเปดหลักสูตร
ใหม/ปรับปรุงหลักสูตร และแนวปฏิบัติการ
เสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิต 

2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

- แผนรับนักศึกษา 
3 มีการเตรียมความพรอม  กอนการเปด

หลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุก
เรื่อง 

- หลักสูตร  

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุก
หลักสูตรประจําปการศึกษา  เชน   รอยละ
ของหลักสูตรทีไ่มเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน  รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร   
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
- เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- ผลสํารวจสภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
- ผลสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

- รายงานผลการรับเขานักศึกษา 

5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมลูการ
ดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา ไป

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรือ่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

ปรับปรุงหลักสูตร และหรือปรบัปรุงระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร 

- โครงการประชุมปฏิบัติการวิพากษหลักสูตร 
- รายวิชาที่นักศึกษาไดเกรด D+,D,E,F และ W 

- แผนรับนักศึกษา 
6 หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตร ได

มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และ
มีการประกันคณุภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็น ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร  
- หนังสือนําสงหลักสูตรไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน    : 
เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบ 6 ขอแรก 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ 6 ขอ 
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ตัวบงช้ี 2.1.1 :  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  (สมศ. 6.1)    
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบาย : รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่ 
สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม 
และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 
2. หลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 

 

หมายเหตุ  การคิดรอยละตัวบงชี้นี ้ คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

รอยละ 1-79 รอยละ 80-99 รอยละ 100 
 

 

เปาหมาย :    บรรลุเปาหมายรอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 
X 100 
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ตัวบงช้ี 2.1.2  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน    
                   วิทยานิพนธปริญญาโททัง้หมด  (สมศ.1.7)  (ก.พ.ร. 4.1.4) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี :   บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแต
ละปการศึกษาท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของ
มหาบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา  ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธและการ
นับวาเปนวิทยานิพนธนั้น จะนับเมื่อลงทะเบียนต้ังแต 12 หนวยกิต 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. รายชื่อและจํานวนบทความวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร    
2. รายชื่อและ จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร               
3. ระบุ ชื่อ เลมที่  วัน/เดือน/ป เลขที่หนา ของวารสารท่ีไดรบัการตีพิมพ 

หมายเหตุ  การคิดรอยละตัวบงชี้นี ้ คํานวณมาจาก 
 
     (บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร)  

     
                      (จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น)  

 
 

เกณฑการประเมิน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

รอยละ 1-24 รอยละ 25-39 ≥ รอยละ 40 
 

เปาหมาย  : บรรลุเปาหมาย รอยละ 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  100 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2  : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ (สกอ.2.2,สมศ.6.6,ก.พ.ร.17) 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความ
กระหายใครรู และตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนักศึกษา  เชน  การเปดโอกาสใหนักศึกษาได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
โครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุด และระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
  
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่องแตงต้ังพี่เลี้ยงอาจารยใหม 

- หลักสูตร 
- เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

- แนวการสอน   

- รายวิชาที่ใช  E-learning, E-book, CAI, 
ชุดการสอน ฯลฯ 

3 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมใน
การสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

- รายวิชาที่ใช E-learning, E-book, CAI, 
ชุดการสอน ฯลฯ 

- ฐานขอ มูลงานวิจั ยของอาจารยและ
นักศึกษา 

- ตารางใหบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และตารางการใช
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ
ศูนยคอมพิวเตอร 

- Logbook (บันทึกการใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร) 

4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มคีวามยืดหยุน
และหลากหลายที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน 

- แนวการสอน   
- รายวิชา ที่ใช  E-learning, E-book, CAI 

ชุดการสอน ฯลฯ 
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทกุหลักสูตร 

- แบบทดสอบกอนเรียน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

- แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร 

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษา 

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยพิเศษโดยนักศึกษา 

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

- ห ลั ก ฐ า น ก า ร แ จ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา 

- โครงการสอนเสริมชั้นปที่ 1   

- โครงการสอนเสริมวิชาวิธีวิจัย 
- โครงการจัดทําตําราหลักในรายวิชา 

- แนวการสอนรายวิชาที่มีการปรับปรุง
วิธีการสอน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอ แรก 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
เปาหมาย   :   มีการดําเนินการ 7 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่  2.2.1   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน 
                     การเรียนรู  (สมศ. 6.7) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ  
 

คําอธิบาย :  
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา ซึ่ง

ประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู
ความสามารถของอาจารยผูสอน 

ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอนของคณาจารยตาม
รูปแบบของทบวงมหาวิทยาลัย โดยนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูใหความเห็นตอ การสอนของ
อาจารย ทั้งในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน  

ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้คุณภาพการสอนของคณาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   ซึ่งสงผล
ตอคุณภาพของนิสิตนักศึกษา  ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร  (Input)  เนื่องจากเชื่อวาคุณภาพครูและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่ดีจะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีดวย ทั้งนี้ในการประเมินจะตองคํานึงถึง
ปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษาดวย 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
ขอมูลคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ที่ฝายวิชาการหรือฝายบริหารไดรวบรวมไวจากการสงแบบสํารวจใหนิสิตนักศึกษาตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ใหมีการประเมินอาจารยโดยผูเรียน โดยใหคํานวณความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยคิดเปนคาเฉลี่ย
สําหรับอาจารยแตละทาน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีการสํารวจดังกลาว โดยใชมาตร 5 ระดับ 
และแสดงใหเห็นวาไดใชกลุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตนักศึกษาทั้งหมด แตหากสถาบันมีการ
สํารวจไวเดิมแลวโดยใชระดับคะแนนแบบ 4 ระดับ ใหทําการปรับเทียบระดับคะแนนใหเปน 5 ระดับ โดยใช
สูตรดังนี้ 

 y = mx + c 
    เมื่อ y = คะแนนใหมที่ปรบัแลว 

X = คะแนนทีป่ระเมินได 
m = 4/3 
c = (-1/3) 
 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

ระดับ  1-2.49 ระดับ  2.5-3.49 ระดับ  3.5 
 

เปาหมาย   :   บรรลุเปาหมายระดับ 3.5 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3   :   มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง  
                  บุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ.2.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 19  ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง  มีการเรียนรูจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุก
เวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวม
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สถาบันจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ต้ังแตชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร  ชวยในการเรียนการสอนและการฝกงาน  ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตาง ๆ 
 
 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

- หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตร / วิพากษหลักสูตร  

- หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แตงต้ังบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ 

2 มีการจัดการเรยีนการสอนที่สงเสรมิใหผูเรียนมี
ความรูและทกัษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง
โดยผูทรงคุณวุฒิหรอืผูรูในชุมชนมีสวนรวมทกุ
หลักสูตร 

- โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 

- หนังสือตอบรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
จากสถานประกอบการ 

- เอกสารนําเสนอหัวขอโครงงานนักศึกษา  
3 มีการจัดโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่

กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

- หนังสือตอบรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
จากสถานประกอบการ 

- เอกสารนําเสนอหัวขอโครงงานนักศึกษา  

- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- เ อ ก ส า ร ง า น แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตรและการแขงขันจรวดขวดน้ํา
น้ํ า ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ร ว ม กั บ  อ ง ค ก า ร
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

- หนังสือเชิญหนวยงานภายนอกเขารวม
กิจกรรมงานวันราชภัฏวิชาการ 

4  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก

- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารยพิเศษ โดยนักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินสถานประกอบการ



63 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

หลักสูตร และการประเมินผลการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

- รายงานสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูชมตองานราชภัฏวิชาการ  

5 มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุง การมีสวน  
รวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก ใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนทกุ
หลักสูตร 

- หลักฐานการวิพากษหลักสูตร  
- แบบสรุปแบบประเมินการฝกประสบการณ

วิชาชีพของนักศึกษาโดยหนวยฝก 
- สรุปแบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ

ของนักศึกษาโดยหนวยฝก 
- แบบประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา 

- รายงานการประชุมสรปุผลการประเมินหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ  
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ 5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 2.4  :  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา(สกอ.2.4,สมศ.6.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
จะตองคํานึงถึง คือ สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา
และลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตาง 
ๆ อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่
จําเปนตอการเรียนการสอน  ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 
 

ตาราง  ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ
 ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรี ตอ จํานวนอาจารยประจํา 
 

สาขา 
 

ตัวปรับคา 
(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตร ี
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  1 8 : 1  

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  2 20 : 1  

3. วิศวกรรมศาสตร  2 20 : 1  

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง  1 8 : 1 

5. เกษตร ปาไมและประมง  2 20 : 1  

6. บริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร บัญชี  
    การจัดการ การทองเที่ยว 
 เศรษฐศาสตร  

1.8 25 : 1  

7. ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร  1.5 25 : 1  

8. ศิลปกรรมศาสตร  วิจิตรศิลป  
  และประยุกตศิลป 

1.8 8 :1 

9. สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร  1.8 25 : 1  

ตัวอยาง  ในการปรับคานกัศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (2 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 
    สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตร ี+ (1.8 X FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 



65 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

  สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรี ตอ จํานวนอาจารย
ประจําในระดับคณะ  ใหใชหลกัเกณฑ ดังนี ้
 
รอยละของความแตกตาง  = 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥  +10 % หรือ ≤  -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ (-6) – (-9.99) % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) %  ถึง  5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

แหลงตรวจสอบ : 

    - รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

เปาหมาย   :     6%   ของเกณฑมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน FTES ตออาจารยประจําของคณะ – เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย 
                                 เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย 

X 100 
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ตัวบงช้ีที่ 2.5  : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ  
   เทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.2.5,สมศ.6.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเปนการศึกษาระดับสูงสุด ที่ตองการ
บุคลากร ที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการ
ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น 
สัดสวนคุณวุฒิอาจารย จึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะ
แสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ 

เกณฑการประเมิน : 

เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1.  วุฒิปริญญาเอก อยูระหวาง 
     รอยละ 1 - 19  หรือ  
     วุฒิปรญิญาเอก อยูระหวาง 
     รอยละ 20 - 29    แต 
    วุฒิปริญญาตรี มากกวา 
     รอยละ 5 
 

1. วุฒิปริญญาเอก อยูระหวาง 
    รอยละ 20 - 29    และ 
2. วุฒิปริญญาตรี เทากับหรือ 
    นอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอก มากกวา 
    หรือเทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี มากกวา 
     รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอก มากกวา 
    หรือเทากับรอยละ30  
และ 
2. วุฒิปริญญาตรี เทากับ/หรอื 
    นอยกวารอยละ 5 

 

แหลงตรวจสอบ : 

   - รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

เปาหมาย  :   วุฒิปริญญาเอก รอยละ 10 
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ตัวบงช้ีที่ 2.6  : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
    รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (สกอ.2.6,สมศ.6.4) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง
สงเสริมใหอาจารยในสถาบัน ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ 
อยางตอเนื่องเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของคณะ  

เกณฑการประเมิน : 

เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.
 รศ.และ ศ. รวมกันอยู
 ระหวางรอยละ 1 – 39    
 หรือ 
 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
 รศ. และ ศ. รวมกัน  อยู
 ระหวางรอยละ 40 - 59   
 แต ผูดํารงตําแหนงระดับ 
 รศ. ขึ้นไป นอยกวารอยละ 10 
 
 
 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
    รศ. และ ศ. รวมกัน อยู
 ระหวางรอยละ 40 - 59   และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
   ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา 
   รอยละ 10 
 หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
   รศ. และ ศ. รวมกัน มากกวา 
   หรือ เทากับรอยละ 60  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
  ขึ้นไป นอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
    รศ. และ ศ.  รวมกัน 
 มากกวา หรือเทากับ  
 รอยละ 60   
   และ 
2.  ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
   ขึ้นไป เทากับ หรือมากกวา 
    รอยละ 10 
 

 

แหลงตรวจสอบ : 

   - รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

เปาหมาย  :   ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.และ ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 35 
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ตัวบงช้ีที่ 2.7  :  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
   (สกอ.2.7,สมศ.6.5,ก.พ.ร.16) 

ชนิดของตัวบงช้ี   : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบติัตามจรรยาบรรณ อันแสดงถงึความมเีกียรติศักด์ิแหงวิชาชพี 
พรอมทั้งกําหนดกลไกท่ีจะกํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการ ในการให
คุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย 
 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

-  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง 
จรรยาบรรณ  ขาราชการ  พลเรือน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

- ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วา
ดวยจรรยาบรรณ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

- พระราชบัญญติัระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรือ่ง  
แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคนดีศรีราชภัฏ  

- ภาพการมอบรางวัลแกบุคลากรดานตางๆ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรือ่ง ผล

การพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรอืนดีเดน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 

ผลการพิจารณาสรรหา “คนดีศรีราชภัฏ” 
- ผลการพิจารณาความดีความชอบ 

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

-  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา
 ดวยจรรยาบรรณ ขาราชการพลเรือนใน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 
-  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
 เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
-  แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย   
-  รายงานการปฏิบัติงานของอาจารย  
-  ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วา
  ดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การ
  มีคําส่ังหรือการทําทัณฑบน พ.ศ. 2550 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

-  สายตรงอธิการบดี, สายตรงคณบดี 
- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
 ปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจาง 

4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ขอ
 ปฏิบัติและการพิจารณากรณีอาจารย
 ผูสอนท่ีสงหลกัฐานการประเมินผลการ
 เรียนลาชา 

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหา
แนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมี
คําส่ังหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550 

- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจาง 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรือ่ง ขอปฏิบัติ
และการพิจารณากรณีอาจารยผูสอนท่ีสง
หลักฐานการประเมินผลการเรียนลาชา 

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษา 

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยพิเศษ โดยนักศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ 5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 2.8  :  มรีะบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาํทําการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน (สกอ.2.8)
   

ชนิดของตัวบงช้ี  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  โดยที ่การจ ัดการ เร ียนการสอนต อง เป นไปตามหล ักการของ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด 
มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและ
การเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหม ๆ แบบฝก ส่ืออุปกรณ หรือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดาน
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน 

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 
 

2 มีกลไกการบรหิารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ   ในดานการเรียน
การสอน 

-   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
 ขอเสนอโครงการวิจัย 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
 รายงานการวิจัยเพื่อการตีพิมพและเผยแพร 
-  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวย 
 กองทุนวิจัย พ.ศ. 2550 
-  บทเรียนที่ใช  E-learning, E-book, CAI, 
 ชุดการสอน 
-  หลักฐานการจดัสรรงบประมาณสนับสนนุ
 การวิจัย 

3 มีแหลงทนุสนบัสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

-  คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได 
- ขอตกลงการทํางานวิจัย 
-  ขาวประชาสัมพันธงานวิจัยบนเว็บไซต  

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

-  ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน 
- หนังสือเชญิเขารวมแสดงผลงานวิจัยใน
 งานราชภัฏวิชาการ 
- แผน KM ชุมชนนักวิจัย 

5 มีการสรางเครอืขายวิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

-   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา   
- โครงการสรางเครือขายนวัตกรรมและการ
 เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
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ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

 มหาวิทยาลัย 
- รายงานการวิจัย 
- เอกสารหลักฐานการรับทุนสนบัสนุน
 งานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
- หนังสือตอบรับเครือขายงานวิจัย 
- เครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
 เรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการ ครบทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย   :    มีการดําเนินการ  5  ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 2.9  : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ 
   ภายใน 1 ป (สกอ.2.9,สมศ.1.1,ก.พ.ร.4.1.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร จะมีการกําหนดวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของการผลิตบัณฑิตไวอยางชัดแจง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต ความรูความเชี่ยวชาญและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตร
ของคณะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร รวมทั้งสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 80 

 
แหลงตรวจสอบ :  

   -  แบบติดตามบัณฑิต 
   -  สรุปผลการติดตามบัณฑิต 

 

เปาหมาย   :   บัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทําฯ รอยละ 80 
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ตัวบงช้ี   2.9.1   : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
    (สมศ. 1.2, กพร. 4.1.2) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
หมายถึง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ 
หลักสูตรตอเนื่องหลักสูตรสมทบ ที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา  เทียบกับ
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดงานทํา โดยใหนับ
เฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ โดยการตัดสินความสอดคลองของสาขาที่สําเร็จการศึกษากับ
งานท่ีทํานั้นใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูประเมิน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1.  สรุปผลการวิเคราะหการไดงานทําตรงสาขาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา          
2.  ขอมูลรอยละบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขา 
3.  แบบสํารวจการไดงานทําตรงสาขาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ  การคิดรอยละตัวบงชี้นี ้ คํานวณมาจาก 
 

(จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา) 
       

           จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด 
 

 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

รอยละ  1-59 รอยละ  60-79 ≥  รอยละ  80 
 
เปาหมาย   :   รอยละ 80 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทําตรงสาขา 

  
 
 
 
 
 
 
 

x 100 
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ตัวบงช้ีที่ 2.10  :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  
   (สกอ.2.10,สมศ.1.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่เห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร การไดรับการ
ยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้การไดรับเงินเดือนตรงตาม
คุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิ ก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 74 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ 

สูงกวา เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ 

สูงกวา เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 100   ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวา เกณฑ ก.พ. 

 

แหลงตรวจสอบ : 

- แบบติดตามบัณฑิต 
- สรุปผลการติดตามบัณฑิต 

 

เปาหมาย  :    รอยละ 75 ไดรับเงินเดือนเริม่ตน เทากับหรือสูงกวา เกณฑ ก.พ. 
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ตัวบงช้ีที่ 2.11  :   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
   (สกอ.2.11,สมศ.1.4,ก.พ.ร.6.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ที่มีตอ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะ  ถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิต และการตอบสนองความตองการ
ของสังคม โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิต จะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดาน  ที่สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงานในสาขา
นั้น ๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
โดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร  โดยระดับความพึงพอใจ ใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 
ระดับ 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจ  มีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจ  มีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจ        
มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือ

เทากับ 3.50 
 

แหลงตรวจสอบ : 

    - รายงานวิจัยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

เปาหมาย   :    ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  มีคะแนนเฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 
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ตัวบงช้ีที่ 2.12  : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผาน 
   มาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม   
   จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม ใน  
   ระดับชาติ หรอื นานาชาติ (สกอ.2.12,สมศ.1.5) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ ลวนมีหลักการ
สําคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณ พรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถ
ในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว คณะพึงจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและ
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สัมฤทธิผลจากการดําเนินการดังกลาว สะทอนไดจาก
คุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเรื่องของไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม  ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หมายเหตุ 

           1.  สําหรับเกณฑทั่วไป การคิดคารอยละของตัวบงชี้นี ้คํานวณมาจาก 
 
เกณฑการประเมิน  : 
 
1. เกณฑทั่วไป 
 
เกณฑการประเมิน : 
เกณฑทัว่ไป 

 
 

แหลงตรวจสอบ : 

    - หลักฐานการไดรับรางวัล (ชื่อรางวัล - ชื่อผูรับรางวัล) 
 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับ รอยละ 0.030 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 0.030 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท้ังหมดทุกระดับ 
การศึกษาท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

 

X 100 
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ตัวบงช้ี 2.12.1   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
                    หรือ ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (สมศ. 1.6) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี : จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา หมายถึง จํานวนผลงานวิทยานิพนธหรืองานวิชาการ
ของนักศึกษาหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาภาคนอกเวลาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ในการ
ประเมินจะนับเฉพาะจํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานวิชาการเทานั้น และสามารถนับซ้ําจํานวนครั้งที่
ไดรับรางวัล หากผลงานนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา 

การไดรับรางวัล ตองเปนรางวัลของหนวยงานท่ีมีพันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
ของประเทศ เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/ชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากร
และหนวยงาน 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  

1.  รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/ ผลงานวิชาการ ชื่อรางวัลหนวยงานท่ีใหรางวัล 
     วัน/เดือน/ป ที่ไดรับรางวัล 
2.  รายงานจํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
3.  ใบเกียรติบัตรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานท่ีใหรางวัลไดรับรางวัล 
 

เกณฑการประเมิน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1   2  ≥ 3  
 

เปาหมาย   :   1 เรื่อง 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 

หลักการ 
  การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม เพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพฒันานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึง่สถาบนั
จัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก ความรู ทักษะ
การคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร  และการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวบงช้ี  จํานวน 2 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 
  3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  (สกอ.3.1) 
  3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค (สกอ.3.2) 
  3.2.1   รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานกัศึกษาตอ  
   จํานวนนักศึกษา  (สมศ. 6.8) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1  :   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ.3.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการท่ีสถาบันจัดใหกับ
นักศึกษาและศิษยเกา สถาบันตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก (1) การ
บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน  เชน  การจัดส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การบริการดาน
งานทะเบียน  การบริการนักศึกษานานาชาติ   (2)  การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา  เชน  หอพักนักศึกษา  สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย  บริการอนามัย  การจัด
จําหนายอาหาร (3)  การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  (4) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา  แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหา
งาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ  ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน ที่จําเปน
แกนักศึกษาและศิษยเกา  และ  (5)  การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ
ศิษยเกาในรูปแบบตาง ๆ 
 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา
ปที่ 1 

-   แบบสํารวจและรายงานผลการสํารวจความ
 ตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
-  คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง 
 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โ ค ร ง ก า ร
 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

2 มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

- รายชื่อหนวยบริการและทรัพยากรและการ
ใหบริการ 

- บอรดประชาสัมพันธนักศึกษา 
- ตารางการใหบริการของหองสมุดและ

ห องปฏิบั ติการคอมพิ ว เตอร ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

- ภาพถายสถานที่และกิจกรรม 

- ตารางการใหบริการของหองพยาบาล 
- สารประชาสัมพันธตารางการเขารับการตรวจ

สุขภาพนักศึกษาใหม  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง 

ระเบียบปฏิบัติการนักศึกษาหอพัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวย
เงินคาบํารุงหอพักและเงินคากิจกรรมหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2549 

- ใบสมัครหอพัก-ใบลาออกจากหอพัก 
- แผนพับกองทนุกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

- แบบคําขอกูยมืเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์ิอยูหอพักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา - คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ภาคปกติ  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรือ่ง 
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิจัยนักศึกษา  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรือ่ง 
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษางานโครงการ  

5 มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา 

- เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และโปรแกรมวิชา 

- บอรดประชาสัมพันธคณะ 

- ฐานขอมูลสถานประกอบการแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

- สารประชาสัมพันธคณะ 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

- โครงการเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาชีพ 
- รายชือ่นกัศึกษาเขารวมโครงการสนับสนนุคา

ครองชีพนักศึกษาจากการทํางานป 2551   
7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง  5 

เรื่องขางตน เปนประจําทุกป 
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
 นักศึกษา 5 เรือ่ง 

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

- ผลการประเมินแตละโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพ 

- แบบบันทึกการปฏิบัติงานของอาจารยที่
ปรึกษา 

- สารประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรฯ 
- แผนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการแก

นักศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  8 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2  :   มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ  
   บัณฑิตที่พึงประสงค (สกอ.3.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการ ท้ังโดยคณะและโดย
สโมสรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวม จะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ  ไดแก  (1) ความรู  (2) 
ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะหและการ
ส่ือสาร และ  (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
คณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรือ่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรือ่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  

2 มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนักศึกษาจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยาง
นอยตองดําเนินการในประเภท ดังนี้ 
    -  กิจกรรมวิชาการ 
    - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
    -  กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและ
  รักษาส่ิงแวดลอม 
    -  กิจกรรมนนัทนาการ 
    -  กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

- แผนปฏิบัติการปงบประมาณ  

- โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- ทําเนียบชมรมกิจกรรมนักศึกษา 

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการหรอืกจิกรรมทั้งที่จัดโดยคณะ
และสโมสรนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา 

-   รายงานผลการดําเนินโครงการ 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

- แผนปฏิบัติการปงบประมาณ  

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  4 ขอ 



82 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

ตัวบงช้ี  3.2.1   รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานกัศึกษาตอจํานวน  
  นักศึกษา   (สมศ. 6.8)   
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบาย : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยไมนับนักศึกษาซ้ํา แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขา
รวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาหลายโครงการก็ตาม 
 

ขอมูลที่ตองการ  
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 
 

 

 
เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1-39 40-59 ≥  60 

 

เปาหมาย   :   :   รอยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษานั้น 
X 100 
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

หลักการ 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 
  1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร ให 
  สามารถดําเนินการไดตามแผน  
 2)   คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน 
                 การสอน  และพันธกิจดานอื่น ๆ ของสถาบัน  
 3)   ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติ และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

ตัวบงช้ี  จํานวน  4 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 
             4.1   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนบัสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.4.1) 
 4.2    มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  (สกอ.4.2) 
 4.3    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกคณะตอจํานวน 
       อาจารยประจํา (สกอ.4.3,สมศ.2.2,2.3) 
  4.3.1   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน    
                            สถาบันตอจํานวน อาจารยประจํา  (สมศ. 2.4) 
  4.3.2    รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก   
                      สถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํ  (สมศ. 2.5)  
 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 
   ทางปญญาหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน 
   อาจารยประจํา(สกอ.4.4,สมศ.2.1,ก.พ.ร.4.2.1,4.2.2,4.2.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

ตัวบงช้ีที่ 4.1  : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
     (สกอ.4.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  คณะตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบ และมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือ
อุปกรณที่ เกี่ ยวของต าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร างขวัญและกํ าลั งใจแกนักวิจัยอย างเหมาะสม 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
คณะและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 

- นโยบายคณะดานการวิจัยในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ  

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ที่ใชประโยชนไดจริง 

- ฐานขอมูลงานวิจัยบนเว็บไซตของคณะ 

- รายงานวิจัย 
 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิทรัพยากรบุคคล 
แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

- ประกาศสถาบันราชภัฏสงขลา เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการับ-จายเงินกองทนุ
พัฒนาการวิจัยของผูไดรับทนุ 

- เอกสารหลักฐานการรับทุนสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายใน
และภายนอก 

- คูมือเบิกจายงบประมาณรายได  
- คําส่ังไปราชการ (เกี่ยวของกับงานวิจัย) 

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจัย  

- นโยบายดานการวิจัยในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย” 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขยีน
รายงานการวิจัยเพื่อการตีพิมพและเผยแพร” 

- งานจัดต้ังกลุมวิจัยตามเปาหมายการ
ประยุกตใช 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

- คําส่ังไปราชการ (เกี่ยวของกับงานวิจัย) 
- คูมือเบิกจายประจําปงบประมาณ   

5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย และงานสรางสรรคดีเดน 

- ผลการพิจารณาความดีความชอบ 

- สารประชาสัมพันธแสดงความยินดี  
6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวาง

นักวิจัยกับองคกรภายนอก ทัง้ภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม 

- นโยบายดานการวิจัยในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 
- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ  

- เอกสารหลักฐานการรับทุนสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายใน
และภายนอก 

- คําส่ังไปราชการ (เกี่ยวของกบังานวิจัย) 
- หนังสือเชญิประชุม/นําเสนอผลงานวิจัย/

เชิญบุคลากรในสังกัดเขารวม
โครงการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการ อยางนอย 5 ขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  6 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 4.2  :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.4.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไป
ยังคณาจารย นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสริม 
สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสม
กั บผู ใ ช แ ต ล ะกลุ ม โ ดย ส่ิ งที่ เ ผยแพร ต อ งมี คุ ณภาพ เชื่ อ ถื อ ได แ ล ะ ร วด เ ร็ วทั น เห ตุ กา รณ 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน 

- นโยบายดานการวิจัยในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ  

- คูมือเบิกจายงายประมาณรายได ประจําป
งบประมาณ  

- โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อการ
เผยแพร 

- เว็บไซตของคณะ แผนพับประชาสัมพันธ 
และบอรดประชาสัมพันธ 

- หนงัสือเชญิเขารวมเผยแพรผลงานวิจัย 
2 มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและ

สังเคราะหความรู  จากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชือ่ถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน 

- ฐานขอมูลงานวิจัย 
- ฐานขอมูลงานวิจัยบนเว็บไซตของคณะ 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการคลินิกวิจัย 

3 มีการสรางเครอืขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปยงัผูเกี่ยวของทั้งภายในและ 
ภายนอกสถาบัน 

- นโยบายดานการวิจัยในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- ฐานขอมูลงานวิจัยบนเว็บไซตของคณะ 

- บันทึกขอความสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- เอกสารประกอบการรับทุนสนบัสนุนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 มีระบบและกลไกการสนับสนนุความรวมมือ 
ระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ
การนําผลงานไปใชประโยชน 

- นโยบายดานการวิจัยในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ  

- โครงการสรางเครือขายวิจัย 
- หนังสือราชการจากแหลงเงนิทุนตางๆ ที่

ไดประชาสัมพันธไปยังคณะตาง ๆ 
- เว็บไซตของคณะที่ไดประชาสัมพันธ

แหลงเงนิทุนตาง ๆ 
- บอรดประชาสัมพันธของคณะ  

- คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ  

5 มีกลไกสนับสนนุการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน 

- หนังสือเชญิเขารวมประชุมเพื่อรับทราบ
 เรื่องหลักการของการจดสิทธิบัตร 
- งานสรางสรรคที่ไดรับสิทธิบัตร 
- เอกสารการขอจดสิทธิบัตร 
- ผูรับผิดชอบการดําเนินงานจดสิทธิบัตร
 และการซื้อบัตรและมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ  
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
อยางนอย 4 ขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 
   จํานวนอาจารยประจํา  (สกอ.4.3,สมศ.2.2,2.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งที่
สถาบันจัดสรรใหเองและที่ไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่มีการศึกษาคนควา
ซึ่งเปนที่ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน และจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตาง ๆ ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
กรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้น ๆ 
 

เกณฑการประเมิน  : 
เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง  1 ถึง 16,999 บาท 17,000 บาท ถึง 24,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 
 
 

แหลงตรวจสอบ :  

- รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา  
- เอกสารหลักฐานการรับทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก 

 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 
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ตัวบงช้ี 4.3.1 :   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายใน    
                       สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ. 2.4)  
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบาย : รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันเทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้นจะ
ไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานัน้ๆ  

การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือ
ตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบัน เพื่อการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค      ในกรณีที่เปน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
  1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้นใหนับรวมนักวิจัยไดดวย ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจํา

และนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 2. จํานวนอาจารย  และนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย  หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน      ใน

ปการศึกษานั้นและไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในป
การศึกษานั้นๆ 
 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรค 
จากภายในมหาวิทยาลัยปการศึกษานั้น 
 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

  รอยละ 1-29 รอยละ 30-44 ≥ รอยละ 45 
 

เปาหมาย   :   รอยละ 30  

 
 
 
 
 
 

X 100 
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ตัวบงช้ี 4.3.2 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก   
                     สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  (สมศ. 2.5)  
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบาย : รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกถาบันเทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับ
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอและไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัยทานนั้น
จะไดรับทุนวจิัยหลายครั้งในปการศกึษานั้นๆ  

 การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 

 แหลงทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกดังนี้ 
 1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 

 2) แหลงทุนตางประเทศ 
 3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 
 4) จากภาคเอกชน 
 5) จากแหลงอื่นๆ 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้นทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกในป

การศึกษานั้น และไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจยัทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลาย
ครั้งในปการศึกษานั้นๆ 

 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรค 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยปการศึกษานั้น 
 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

รอยละ 1-14 รอยละ 15-19 ≥ รอยละ 20   
 

เปาหมาย   :   รอยละ 20 

X 100 
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ตัวบงช้ีที่ 4.4  :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพมิพเผยแพร ไดรบัการจดทะเบยีน  
   ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับ  
   นานาชาติ ตอจาํนวนอาจารยประจํา  (สกอ.4.4,สมศ.2.1,ก.พ.ร.4.2.1,4.2.2,4.2.3) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิด
จากการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปน
ผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร และนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ และการแขงขัน
ของประเทศ การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพ
ดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความ
คุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม 

เกณฑการประเมิน : 

เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1  ถงึ รอยละ 19 รอยละ 20  ถึง  รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30 
 

แหลงตรวจสอบ :  

   - หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย 
 

เปาหมาย  :   รอยละ 10 
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องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

หลักการ 
  การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงใหบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด และในดานที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม 
ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการ
ใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลง
อางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถาม
ตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยัง
ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ  คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับองคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา และเปนการสราง
รายไดของคณะจากการใหบริการวิชาการดวย 

ตัวบงช้ี  จํานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
  5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม ตามเปาหมายของคณะ  
  (สกอ.5.1,สมศ.3.3, ก.พ.ร.3.1) 
   5.2   รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ 
    ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
    กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
    (สกอ.5.2,สมศ.3.2) 
 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
  ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 
  นานาชาติ ตออาจารยประจํา (สกอ.5.3,สมศ.3.1) 
  5.4   รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ.5.4) 
  5.5   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ 
     (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) (สกอ.5.5,สมศ.3.5) 
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ตัวบงช้ีที่ 5.1  :   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของคณะ  
   (สกอ.5.1,สมศ.3.3, ก.พ.ร.3.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะ 
คณะพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการ
ใหบริการทางวิชาการใหชัดเจน เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบรกิารทางวิชาการแก
สังคมของคณะวชิา หนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทาง
วิชาการแกสังคมของบุคลากรของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายของคณะ 
 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- นโยบายดานการบริการวิชาการในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ โครงการ
บริการวิชาการ 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ  

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน
ดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตามแผนที่กําหนด 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ   

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
งานตามโครงการบริการวิชาการ 

- ศูนยวิทยาศาสตร 
3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบใน

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
- ประกาศคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เรื่องกําหนด
คาธรรมเนียมหองปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร 

- เปาหมายของโครงการบริการวิชาการท่ี
ระบุในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
งานตามโครงการบริการวิชาการ 

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนด 

- รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการแตละโครงการ 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการแตละโครงการ 

6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ 
การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

- แนวการสอนรายวิชาบูรณาการ การ
บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย 

- แผนการเชือ่มโยงและบูรณาการ การ
บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย 

7 มีการประเมินสัมฤทธิผล และนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณา
การระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับ
ภารกิจอื่น ๆ ของคณะ 

-  รายงานการประชุมสรุปผลการประเมิน
 สัมฤทธิผลและการนําผลการประเมินไป
 พิจารณาปรับปรุง 

 

เกณฑการประเมิน : 
เกณฑเฉพาะ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการ ครบทุกขอ 

 
 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  7 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2  :   รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
    เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ 
   วิชาการ  กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ตอ อาจารยประจํา 
   (สกอ.5.2,สมศ.3.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงาน
ตามภาระงานที่สถาบันกําหนด โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ การใหบริการทางวิชาการแกสังคมจะหมายความถึง 
กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษาหรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาน
การศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
เกณฑการประเมิน : 
 

เกณฑเฉพาะ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 ถึง รอยละ 24 รอยละ 25  ถึง  รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 

 

แหลงตรวจสอบ : 

- หนังสือเชญิอาจารยเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนอกสถาบัน และกรรมการ
วิชาการ-วิชาชีพ 

- รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา  
- โครงการบริการวิชาการ 

- สรุปรายชื่ออาจารยที่ใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับรอยละ  35 
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ตัวบงช้ีที่ 5.3  :   รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
   ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ 
   นานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ.5.3,สมศ.3.1) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้น
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจนใหนับกิจกรรม
แทนโครงการได แตทั้งนี้ทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงคงบประมาณ ระยะเวลา กลุมผูเขารับบริการและผล
การประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ําไดถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการกับกลุมคนท่ีแตกตางกัน  

เกณฑการประเมิน : 
 
เกณฑเฉพาะ (สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 ถึง รอยละ 24 รอยละ 25  ถึง  รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
 

แหลงตรวจสอบ : 

- รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา  

- โครงการการบริการวิชาการ 
- กิจกรรมบริการวิชาการบริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆทางการศึกษา 

 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับรอยละ  40 
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ตัวบงช้ีที่ 5.4  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (สกอ.5.4) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอ
สังคม ซึ่งถือเปนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง
ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผู
มารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไป 
จะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 
   1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
   2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
   3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
   4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจใน 4 ประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจ ตอ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน  คือ  การเปนผูเตือนสติสังคม การช้ีนําสังคม และการตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม 
 
เกณฑการประเมิน :  
เกณฑเฉพาะ                      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 ถึง รอยละ 74 รอยละ 75 ถึง รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 

แหลงตรวจสอบ : 

-  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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ตัวบงช้ีที่ 5.5  : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ  
    ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)  
   (สกอ.5.5,สมศ.3.5) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   สถาบันพึงทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนที่พึ่งพาในทาง
วิชาการในรูปแบบตาง ๆ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการ
พัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน : 
 
 เกณฑเฉพาะ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1  ถึง  2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 

แหลงตรวจสอบ : 

   -  เอกสารหลักฐานแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพของคณะ 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับจํานวน 4 แหลง 
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องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

หลักการ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบัน อุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกัน ตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมี
การบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหเกิดการ
พัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลป- วัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริม 
ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู
ทองถิ่นสูสากลอันจะเปนกลไกในการฟนฟูอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
สรางสรรคสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 
 

ตัวบงช้ี  จํานวน  1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1, ก.พ.ร.3.4) 
   6.1.1    รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง  

   เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  (สมศ. 4.1)   
 

ตัวบงช้ีที่ 6.1  :   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1, ก.พ.ร.3.4) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟ ู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ
การปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตาม
จุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมี
แผนงานรองรบั 

- นโยบายคณะวิทยาศาสตร ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบุในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

- กิจกรรม/โครงการทางดานการทํานุ
 บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 

- โครงพัฒนานักศึกษา ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน 

- แนวการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการ 
4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ  อาทิการจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสราง
บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนือ่ง 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

- โครงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจดานการ
เรียนการสอนดานการพัฒนานกัศึกษา
และดานการวิจัย 

- แนวการสอน 

- เว็บไซตคณะสวนฐานขอมูลบอรด
นิทรรศการวันสําคัญ   

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

-  โครงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง 
  ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจดานการ
 เรียนการสอนดานการพัฒนานักศึกษา
 และดานการวิจัย 
-  แนวการสอน 

6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรอืเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับตาง ๆ  มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับตาง ๆ 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
-  โครงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจดานการ
 เรียนการสอนดานการพัฒนานักศึกษา
 และดานการวิจัย 
-  ฐานขอมูลการดําเนินกิจกรรม-
 โครงการสารสนเทศดานการทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต 
-  คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการดําเนิน 
   โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม  

เกณฑการประเมิน : 
เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  4 ขอ 
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ตัวบงช้ี 6.1.1  : รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  (สมศ. 4.1)   

ชนิดของตัวบงช้ี :    ผลผลิต 

คําอธิบาย : รอยละของกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษพัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรม
รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผาน
กระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 

ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
1)  โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจ  และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 
2)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย          

 ทั้งของทองถิ่นและของชาติ 
3)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 
4)  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ คุณธรรม 

 จริยธรรม 
5)  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอื่นๆ 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
 1. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมใน                    
  ปการศึกษานั้น 

2. จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 
หมายเหตุ 

1. กรณีเปนโครงการของสถาบัน และกลุมสาขาวิชาจัดกิจกรรมรวมดวย แตละกลุมสาขาวิชา
สามารถนับเปนกิจกรรมได 

2. กรณีงานท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1 โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและ            

ภูมิปญญาไทยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไป               
สูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต 
คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เส้ือผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจ
เปนกิจกรรม/โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงาน หรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก   การ
ประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ 
เชน การจัดเล้ียงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตง
กายชุดพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเส้ือ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการ
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สนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย 
กลุมวรรณกรรม เปนตน 

 3.2 โครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติใน
โอกาสหรือเทศกาลตางๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึง
ศรัทธาความเชื่อ และคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ  การทําบุญวันวาง 
เปนตน 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา             
โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก  

ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริม
การปฏิบัติศาสนกิจตลอดจน การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน  หองละหมาด หองฝกสมาธิ 
เปนตน 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน 
ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิต
ของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการ
สรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิด
ความตระหนัก ในเรื่องระบบคุณคา และคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น  
  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต            
การเขาคาย/กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพื้นบาน
ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและ การละเลน
พื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการ ใหบริการการแสดงแก
หนวยงานตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา  การ
แสดงหนังตะลุง และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม  เปนตน หรือการ   นํากลุม
นักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอ่ืน จัดขึ้น เพื่อสรางโอกาสในการมีสวนรวมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน 
  3.6 การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษาเยาวชน 
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญ
ตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก 

ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆท่ีส่ือออกมาในรูปแบบตางๆ  
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เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบ
ของการแสดงภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงาน 
จัดขึ้นโดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ     หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดง
ดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล  การ
จัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม 
เปนตน 
 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

รอยละ  1-1.4 รอยละ 1.5-1.9 ≥  รอยละ 2.0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย  :  มากกวาหรือเทากับรอยละ 1 

X 100 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

หลักการ 

            คณะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีกรรมการประจําคณะทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลการทํางานของคณะใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่คณะจะทําหนาที่บริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก  
ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูลการบริหารความเส่ียง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่
ดี (good governance) 
  

ตัวบงช้ี  จํานวน  9 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
  7.1    คณะกรรมการประจําคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดัน 
 คณะใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ.7.1,สมศ.5.1,ก.พ.ร.12,5) 
  7.2    ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ (สกอ.7.2) 
  7.3    มีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู (สกอ.7.3,สมศ.5.2) 
  7.4    มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร 
                    มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  (สกอ.7.4,ก.พ.ร.15) 
   7.4.1   รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 
     ทั้งในประเทศและตางประเทศ  (สมศ. 5.9) 
  7.5    ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
   (สกอ.7.5,สมศ.5.5,  ก.พ.ร.14) 
  7.6    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ  
   (สกอ.7.6, ก.พ.ร.13) 
  7.7   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ  
   หรือนานาชาติ (สกอ.7.7) 
  7.8    มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.7.8) 
  7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
  (สกอ.7.9) 
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ตัวบงช้ีที่ 7.1  : คณะกรรมการประจําคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ และ  
   สามารถผลักดันคณะใหแขงขนัไดในระดับสากล (สกอ.7.1,สมศ.5.1,ก.พ.ร.12,5) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  คุณภาพของคณะจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไม
ขึ้นอยูกับวามีคณะที่รับผิดชอบ ใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแลคณะอยางใกลชิด มีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของคณะ ดูแลติดตามกํากับการดําเนินงานของคณะ มีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอยางสม่ําเสมอ พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่คณะนําเสนอ 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
คณะ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง  
แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 

- หนงัสือเชญิประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2 คณะกรรมการประจําคณะมกีารติดตามผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะมากกวาปละ 2
ครัง้ 

- งานการประชุมคณะกรรมการประจํา 
- หนังสือเชญิประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

3 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยาง 
ตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ  
80  โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการประจําคณะ
อยางนอย  7 วันกอนการประชุม 

-  แผนการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 
-  ตารางสรปุรอยละการเขาประชุมของ
 คณะกรรมการประจําคณะ 
- ตารางสรุปจํานวนวันที่สงเอกสาร
 ประกอบการประชุมคณะกรรมการ
 ประจําคณะ 

4 คณะกรรมการประจําคณะจัดใหมีการประเมินผล
งานของคณบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา 

- แบบประเมินผลงานของผูบรหิารตาม
 หลักเกณฑที่ตกลงกันไว 
 -  สรุปผลการประเมินผลงานของผูบรหิาร 
- แผนการปรับปรงุการบรหิารงานของคณบดี 

5 คณะกรรมการประจําคณะมีการดําเนินงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบรหิารงาน  โดย
ใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองคกร 

-  สารสนเทศรายงานการประชุม
 คณะกรรมการประจําคณะบนเว็บไซต 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.2  :   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ (สกอ.7.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของคณะ คือ ผูบริหารทุก
ระดับของคณะนั้น ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รัก
ความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถใน
การตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของคณะไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหคณะ
เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารท่ีเปนระบบ
โปรงใส ตรวจสอบได 

- ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- รายงานผลการนับคะแนนผูมาใชสิทธิ
หยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง แตงต้ังผูบริหารในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2 ผูบริหารดําเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภิ
บาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แตงต้ังกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจางใน
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- รายงานการประชุมอาจารยและ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง  
แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 

- สายตรงคณบดีบนเว็บไซต 

- ผลการพิจารณาความดีความชอบ 
3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในคณะ 

- แบบประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

- สรุปแบบประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร 

- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- แบบรายงาน สงป.301 และ สงป.302 
4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ

ของผูบรหิารตามผลการประเมินและดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน 

- แผนพัฒนาผูบริหารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 

- โครงการ-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร 

- รายงานการประเมินการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหาร 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ ครบทุกขอ 
 
เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  4 ขอ 
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ตัวบงช้ี 7.3  : มีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู (สกอ.7.3,สมศ.5.2) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐาน 
ความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกรประกอบดวย  
การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สถาบันรับทราบ 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู  

- เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวารอยละ 50 

3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 
100 

- เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวนงานการจัดการความรู (KM) 

- หลักฐานแสดงจํานวนองคความรูและ
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู 

- บล็อก (blog) KM คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับงานประกันคุณภาพที่
เว็บไซตของ gotoknow  

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของ 
การจัดการความรู 

- สรุปผลแบบประเมินโครงการอบรมเชิง
 ปฏิบัติการงานจัดการความรู  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู ใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนงานปกตแิละปรับปรงุ
แผนการจัดการความรู 

-  แผนการปรับปรุง – พัฒนากระบวนการ
 จัดการความรู 
 
 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.4   :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว 
    ใหบุคลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.7.4,ก.พ.ร.15) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจใน
การทํางาน องคกรมกีารพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 4 ป 
- แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง

ของอาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ 
2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ 
รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรประเภทตางๆ  

- แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย 

- แ บ บ ฟ อ ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทตางๆ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- ขอมูลการลาศึกษาตอ 
- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง

แตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
พนักงานมหาวิทยาลัย   พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว   

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

- ขอมูลการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู 

- ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ. 2532 ฉบับแกไข เพิ่มเติม  พ.ศ. 2549 

- โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
- เอกสารการประชุมใหญสามัญประจําป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํากัด 
- หองสมุดและหองคอมพวิเตอรเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต 
- บริเวณสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

- บอรดประชาสัมพันธคณะ 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

- ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหน งผู ช วยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับที่ 
๒, ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา
ดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา
ดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ การ
แ ต ง ต้ั ง ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แนวปฏิบั ติการกําหนดตําแหนงและ
แ ต ง ต้ั ง ข า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงปฏิบัติการ 
ระดับตนและปฏิบัติการ ระดับกลาง ให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ระดับควบ) 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับอยางเปนระบบ 

- แบบฟอรมการประเมินความพึงใจของ
 บุคลากรทุกระดับ 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
 บุคลากรทุกระดับ 

6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา เพื่อใหดีขึ้น 

-  หลักฐานการนาํผลการประเมินความ
 พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง 
-   แผนปรับปรุง-พัฒนาระบบบริหารบุคคล 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
 ของบุคลากรทุกระดับ 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ  
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ถึง 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 อยางนอย 5 ขอแรก 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ 6 ขอ 
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ตัวบงช้ี  7.4.1 :   รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 
   ทั้งในประเทศและตางประเทศ  (สมศ. 5.9) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :    ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบาย : รอยละอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชากร หรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศในปการศึกษานั้น ตอจํานวนอาจารยประจํา ทั้งนี้ให
นับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ การแจงนับอาจารยประจําที่เขา
รวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละในปการศึกษา จะไมนับซ้ําถึงแมวาอาจารยผู
นั้นจะเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั้ง 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 
1. ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3. งานท่ีไดรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอ

 สาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
 บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 

 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

 

จํานวนอาจารยประจําปการศึกษานั้น 
 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1-34 35-49 ≥ 50 
 

 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 

X 100 



112 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

ตัวบงช้ี  7.4.2    รอยละของงบบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
 วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  (สมศ. 5.11) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :    ปจจัยนําเขา 

คําอธิบาย : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพในประเทศหรือตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษา
ตอดวย แตจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ
หลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและ
ธุรการ การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
 1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 

2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ 

ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในป

การศึกษานั้น 
 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 

จํานวนสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
ทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1-44 45-69 ≥ 70 
 

 
 
 
 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับรอยละ 70 

X 100 
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ตัวบงช้ีที่ 7.5  : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
   (สกอ.7.5,สมศ.5.5,  ก.พ.ร.14) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากรเพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตลอดจนเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา   ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงาน  โดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืนตลอดจนเปน
ระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ - ระบบ MIS ของคณะบนเว็บไซต  
3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ของระบบฐานขอมูล 
- เว็บไซตคณะ หนา Login ระบบ MIS 

- วาระการประชุมของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ 

-  แบบฟอรมการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

- แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล -  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใช
 ระบบฐานขอมลู 

5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

- ฐานขอมูลเดิม 
- ฐานขอมูลที่ไดรับการปรับปรงุแลว  

6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมลูของคณะผาน
ระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัย 

-  การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของ
 หนวยงานผานระบบเครือขาย 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
 ไมครบ 2 ขอแรก  

มีการดําเนินการ  
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
อยางนอย 3 ขอแรก 

 
 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  6 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.6  :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน 
   การพัฒนาคณะ (สกอ.7.6, ก.พ.ร.13) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่คณะเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหาร และการดําเนินกิจการของคณะ ในทางตรงหรือ
ทางออม การที่คณะจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น พิจารณา
จากการท่ีคณะมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการประยุกตใชในระดับ
สากล 5 ประการ ดังนี้ 
  1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการ 
  ใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 
  2.   มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชน เกี่ยวกับภารกิจของคณะอยาง 
  สม่ําเสมอ 
  3.   มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ 
  ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนการปรับปรุงระบบการจัดการของคณะเพื่อ  
  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
  4.   มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตาง ๆ ไดมีโอกาสเขารวมใน 
  กระบวนงานของคณะ โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อรวมกําหนด 
  ทิศทางนโยบายของคณะ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพ 
  ชีวิตของประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ  โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรม ให
ภาคประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ ไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของคณะ 

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด  นทิรรศการ 

- เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- แผนพับประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
- หลักฐานแสดงการจัดงานวันราชภัฏวิชาการ 

- จดหมายเชิญจากโรงเรียนเพือ่รวมจัด
นิทรรศการ 

- โครงการประชาสัมพันธผาวิทยุกระจายเสียง  
- บันทึกขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผาน

ทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย 105.75 MHZ 
2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผานชองทางทีเ่ปดเผยและเปนที่รับรูกนัโดย
ทั่ว อยางนอย 3 ชองทาง 

- สายตรงคณบดีบนเว็บไซตคณะ 
- เว็บบอรดบนเว็บไซตของคณะ 

- โครงการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัย 105.75 MHZ 
- แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ 

3 มีการนําความคิดเหน็ของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรื่อง
แตงต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ 

- เว็บบอรดแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

- ผลการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนตอ
การพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร  

- ผลการประเมินจากการใหบริการวิชาการ 
4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน 
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

- หนังสือเชญิภาคประชาชนเขารวมประชุมการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธคณะ 

- หนังสือเชญิรวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 

- รายงานการประชุมการใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาแผนกลยุทธทางดานการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตองการทองถิ่น 

- หนังสือเชญิประชุมระหวางโรงเรียนในชุมชน
และผูบริหารคณะฯ 

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

- สายตรงคณบดีบนเว็บไซตคณะ 
- เว็บบอรดบนเว็บไซตของคณะ 

- เมนูสารประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
- รับรองรายงานประชุมการใหคําปรึกษาจาก

ภาคประชาชน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ถึง 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 ครบทุกขอ 

 
เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.7  :   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน 
   ระดับชาติหรือนานาชาติ  (สกอ.7.7) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การ
สงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง 
สถาบัน และประเทศชาติ 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

เกณฑทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1  ถึง  รอยละ 0.99 รอยละ 1 ถึง รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 2 
 

แหลงตรวจสอบ : 

   -  หลักฐานการไดรับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพของอาจารยในคณะ 
 

เปาหมาย   :    รอยละ 1.00 
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ตัวบงช้ีที่ 7.8  :   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.7.8) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   เพื่อใหคณะมีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ  เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ
เสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา)  ใหระดับความเส่ียงและขนาดของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง 

-  คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความ
 เส่ียง 
 

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายใน
การบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเส่ียง 

-  แบบระบุความเส่ียงและระบุปจจัยเส่ียง 
-  แบบการประเมินความเส่ียง 
-  แบบการควบคมุความเส่ียง 

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยแผน
ดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

- แผนการบริหารความเส่ียง 
- เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

4 มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียง - เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเส่ียงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของคณะ 

-  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
 ความเส่ียง 
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เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ถึง 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.9  :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
    สูระดับบุคคล (สกอ.7.9) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่คณะจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบใน
การถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเปน
ตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน จนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ร ว ม ถึ ง จั ด ใ ห มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม เ ป า ห ม า ย 
 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในคณะ 

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชา   

- ตัวบงชี้ระดับโปรแกรมวิชาสําหรับ
การประกันคุณภาพภายในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2 มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ - ปฏิทินกําหนดการดําเนินงานการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของคณะ 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับ
คณะและภาควิชาหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

- Strategy map 

- แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร/กล
ยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
คณะ ในระดับภาควิชา 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
- รายงานการประชุมอาจารยและ

เจาหนาที่คณะ 
6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบรหิาร
ระดับตาง ๆ 

-   คํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
 คณบดีกับรองคณบดีและผูชวยคณบดี 
- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
 จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
 ราชการตามคํารับรอง 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ -  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

เปาหมายตามคํารับรอง  รับรอง  
8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงนิรางวัล
 ใหกับขาราชการและลูกจางประจํา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
- ผลการพิจารณาความดีความชอบ 

 

เกณฑการประเมิน    : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ  
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 5 ถึง 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  8 ขอ 
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องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 
  การเงินและงบประมาณเปนส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียน
ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตอง
ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอ
จํานวนนักศึกษา  คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา 
รายไดทั้งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย  
ความรวดเร็วในการเบิกจาย   รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยาง
ครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษา ที่เนนถึง
ความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวบงช้ี  จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
  8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ  
  งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.8.1,ก.พ.ร.11) 
 8.1.1    คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 
                         ตออาจารยประจํา   (สมศ. 3.4) 
  8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกัน (สกอ.8.2,ก.พ.ร.5.4) 
 

ตัวบงช้ีที่ 8.1  :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 
    และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ.8.1,ก.พ.ร.11) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  : คณะจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจาก
ทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่น ๆ ที่
สถาบันไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตาม
หมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสาม
มิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถ
ทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมด ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร  เชน  คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย  คาใชจายของคณะในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใช
ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอ
นักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการ
ประหยัดงบประมาณรายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละ
เ งิ น เ ห ลื อ จ า ย สุ ท ธิ ต อ งบป ร ะม าณดํ า เ นิ น ก า ร แล ะต นทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ร า ยห ลั ก สู ต ร 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะใหเปนไปตามเปาหมาย 

-   แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงนิ 
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
รายรับสวนกลางของคณะ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

- เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ แจงรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ  

3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

-  ฐานขอมูลทางการเงินบนเว็บไซตคณะ 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

- รายงานการใชจายเงินของคณะ(สงป.301)  

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง 

- เอกสารแสดงขอมูลทางการเงนิของคณะ 

- บันทึกการเบิกจายงบประมาณ 
ปงบประมาณ  

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป 
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
รายรับสวนกลางของคณะ 

- รายงานการใชจายเงินของคณะ (สงป.301) 

- บันทึกขอความสงรายงานผลการใช
จายเงินงบประมาณตางๆ 

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

-  รายงานการใชจายเงินของคณะและ   
  โปรแกรมวิชาเสนอตอคณบดี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
 5  ถึง  6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  7  ขอ 
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ตัวบงช้ี 8.1.1 :   คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม 
                       ตออาจารยประจํา   (สมศ. 3.4) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  :    ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบาย : จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกชุมชนสังคม โดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการตออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารย
ประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ในการนับโครงการ/ กิจกรรมในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ใหนับรวมถึง โครงการ/
กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมที่มีการเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการในลักษณะที่
ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือการดําเนินการเพื่อมุงแสงวงหาผลกําไรเปนหลักไดดวย  

คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ี

สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี เปนตน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1.  จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน หรอืสังคม

 ในแตละปการศึกษา 
2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการท่ีอาจารยประจําของสถาบันไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก

 ชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ และคาแรงงานท่ีใชเพื่อ
 ประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 

3.  จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม
 นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  : คํานวณมาจาก 
 

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1-6,499  บาท  6,500-9,999  บาท  ≥10,000 บาท 
 

เปาหมาย  :   มากกวาหรือเทากับรอยละ 10,000 บาท 

 
 
 
 

X 100 
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ตัวบงช้ีที่ 8.2  : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกัน (สกอ.8.2,ก.พ.ร.5.4) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูทั้งภายในและ
ภายนอกคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกบัสถานการณใน
โลกยุคปจจุบัน 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของคณะ 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารายรับ
สวนกลางของคณะฯ 

2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของคณะ 

- เอกสารขอต้ังงบประมาณ ประจําป จาก
โปรแกรมวิชา 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  

- คําขอต้ังงบประมาณประจําปงบประมาณ 
- คูมือเบิกจายงบประมาณรายได 

ปงบประมาณ  
3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนใน

คณะ 
- แผนการใชทรพัยากรรวมกันกับ

หนวยงานอื่นในคณะ 
- บันทึกขอความขอใชทรัพยากรตางๆ 

ภายในคณะ 
4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืน

นอกคณะ 
- แผนการใชทรพัยากรรวมกันกับ

หนวยงานอื่นนอกคณะ  
- บันทึกขอความขอใชทรัพยากรตางๆ 

ภายนอกคณะ 
5 มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่ 
- บันทึกขอความขอใชทรัพยากรตางๆ 

ภายนอกคณะ 

- เอกสารหลักฐานการไดรับเงนิสนับสนนุการ
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

ทําวิจัยจากกองทุนสนบัสนนุการวิจัย
ภายในและภายนอกคณะ 

- สรุปผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจาก
การใชทรพัยากรรวมกัน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
 

เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5  ขอ 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ การพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตอง
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู 
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
ตัวบงช้ี  จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
  9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
  บริหารการศึกษา (สกอ.9.1,สมศ.7.1,ก.พ.ร.8) 
 9.2   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ.9.2) 
  9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.3,สมศ.7.2) 
 
ตัวบงช้ีที่ 9.1  :   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ 
   กระบวนการบริหารการศึกษา   (สกอ.9.1,สมศ.7.1,ก.พ.ร.8) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี :    
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนภารกิจของคณะตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยคณะและโดยหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ ถือวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อ
เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาคณะสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  
ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ 

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  
- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชา  

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจ 
ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา



127 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

ภายใน ระดับโปรแกรมวิชา  
- ปฏิทินการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ ภายใต
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
คณะ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ   

- คูมือประกันคณุภาพของโปรแกรมวิชา 
- บันทึกขอความเรื่องของสํานักพัฒนา

คุณภาพและระบบบริหารขอเชญิรวม
ประชุม  

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

-  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
เปนประจํา ( อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการ
ติดตาม ) 

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  
- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (ฉบับ

ปรับปรุง ) 
- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจ 
ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับโปรแกรมวิชา  

- ปฏิทินการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

- คูมือประกันคณุภาพของโปรแกรมวิชา 
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 
- บันทึกขอความเรื่องของสํานักพัฒนา

คุณภาพและระบบบริหาร ขอเชิญรวม
ประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
รับฟงรับฟงขอเสนอแนะ  

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (ฉบับ
ปรับปรุง ) 

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน - รายงานการใชจายเงินของคณะ (สงป.301) 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกัน 
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารยและอาจารยพิเศษโดย
นักศึกษา 

- รายผลการตรวจเยี่ยม และประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- เว็บไซตคณะ 
7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกคณะ 

-  บันทึกขอความสงผูเขารวมประชุมกับ
 สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 
- เครือขายประกนัคุณภาพการศึกษา
 ระหวางหนวยงานท้ังภายในและ
 ภายนอกคณะ 

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

เปาหมาย  :  มีการดําเนินการ  7 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 9.2  :   มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา (สกอ.9.2)
     
ชนิดของตัวบงช้ี  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  คณะมีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ เพื่อใหนกัศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของคณะใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการ
ของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

- เว็บไซตประกันคุณภาพของคณะ
วิทยาศาสตรฯ 

2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่องแตงต้ังคระกรรมการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่องแตงต้ังคระกรรมการสโมสร
นักศึกษา  

- โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 

- โครงการท่ีนักศึกษาเสนอขออนุมัติ
ดําเนินการ 

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 

- แบบฟอรมการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนโดยนักศึกษา 

- แบบการประเมินประสิทธิภาพการสอน
โดยนักศึกษาที่นักศึกษากรอก 

- สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนโดยนักศึกษา 

- แบบฟอรมการประเมินโครงการ 

- แบบประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา 
- สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนา

นักศึกษานักศึกษา 
4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการ

พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรอืโครงการ
นักศึกษา 

-  โครงการพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษา  
 เขียนขึ้น 
-  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนา
 นักศึกษา 
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในคณะและระหวางคณะ 

- รายชื่อคณะกรรมการองคการนักศึกษา/
สภานักศึกษา 

 /ชมรมนักศึกษา 
- สรุปผลการประเมินโครงการที่
 คณะกรรมการองคการนักศึกษาจัดขึ้น 
- สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
- นักศึกษาเครือขายประกันคุณภาพ
 การศึกษาระหวางคณะและภาควิชา 

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ
ในกิจกรรมที่นกัศึกษาดําเนินการ และในสวน
ที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ของคณะ 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรื่องแตงต้ังคระกรรมการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
7 มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการ

ใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

- แผนการพัฒนา-ปรับปรุงการสราง
 ความรูดานประกันคุณภาพใหแก
 นักศึกษา 
 

 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ  
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 4 ถึง 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 อยางนอย 6 ขอแรก 

 
เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  6 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 9.3  :   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   (สกอ.9.1,สมศ.7.1,ก.พ.ร.8) 

ชนิดของตัวบงช้ี  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้น ทั้งในระดับสถาบันและ
หนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรมหรือ
มีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาและคณะ
อยางตอเนื่อง 

- คูมือประกันคณุภาพการศึกษาของ
คณะ และโปแกรมวิชา 

- รายงานการประเมินตนเองของคณะ
และโปรแกรมวิชา ยอนหลัง 3 ป 

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายใน โดย
สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของคณะ 

- คูมือประกันคณุภาพการศึกษาของ
คณะ และโปรแกรมวิชา 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ  

- ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

3 มีการรายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมนิการประกันคุณภาพภายใน 

- เว็บไซตประกันคุณภาพของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เรือ่ง แตงต้ัง
คณะกรรมการปรับแผนกลยทุธ 

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ

-   เว็บไซตประกันคุณภาพของคณะ
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ระดับ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและคณะอื่น ๆ - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน    : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ  
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ  5  ขอ 
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องคประกอบที่ 10   องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   
 
หลักการ 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใช
ความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูก
จิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียน
สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาค
สวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY 
ดานการสงเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ 
DRUG – FREE คือดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเช่ือม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง 
 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง 
 
ตัวบงช้ี  จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
   10.1      การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
   10.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี  
    ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
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ตัวบงช้ีที่ 10.1 :      การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก     

การสรางและพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
 4.   รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน 
3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสอดคลองกับ

แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3D) 
5. มีการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 3 ดี 

(3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
 
 
 
 
 
 



135 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ 

1 วางแผนพัฒนาสถาน ศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิง
อํานวยความสะดวก และบุคคล 
 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงาน
 ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

- นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

เรื่องแตงต้ังผูรบัผิดชอบตัวบงชี้ตาม
องคประกอบคณุภาพ 

2 จั ด ก า ร เ รี ย น รู  จั ด กิ จ ก ร ร มด า น
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
 

- โครงการ / กิจกรรม ดานการสงเสริม 
ประชาธิปไตย 

-  โครงการ / กิจกรรม ดานคุณธรรม/จริยธรรม 
-  โครงการ / กิจกรรม ดานภูมิคุมกันภัยจากยา
 เสพติด 

3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 
 

- คําส่ังไปราชการเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3D) 

- สรุปรายงานการประชุมชี้แจงเรื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) 

4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการ
ดํ า เ นิ น ง า น น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

-    บันทึกขอความเชิญประชุมการประกันคุณภาพ
 การศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
-  สรุปรายงานการประชุมชี้แจงเรื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) 

5 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนา
หรื อ มี น วั ตก ร รมส ง เ ส ริ ม ใ ห ก า ร
ดํา เนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ 
 
เปาหมาย  :   มีการดําเนินการ 4  ขอ 
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เปาหมาย  :   มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

ตัวบงช้ีที่ 10.2 :    ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด 
 พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
 

ชนิดตัวบงช้ี :    ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและ
หนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น มีวินัย มีความประหยัด  มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและ
ตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากส่ิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดาน

การสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 

2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 1 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 2 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
 ครบทั้ง 3 ดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก 
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นิยามศัพท 
 
 คุณภาพการศึกษา หมายถึง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ
แผนงานของการจัดการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด เพ่ือเปนหลักประกันแกผู
ท่ีมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน ไดมั่นในวาสถาบันสามารถใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบโดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตาง ๆ เปนกลไกใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย 
 การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในแตละองคประกอบคุณภาพเพื่อกํากับ
การดําเนินงานของสถาบันใหไดผลตามตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนด 
 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะหวา สถาบันมีระบบและกลไก
กํากับการควบคุมคุณภาพและไดปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
สถาบันวาสงผลตอคุณภาพตามดัชนีบงชี้ 

องคประกอบคุณภาพ  หมายถึง  ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา  
 ดัชนีบงชี้หรือตัวบงชี้คุณภาพ หมายถึง ตัวบงชี้วาการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพเปนไป
ตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
 ผลผลิตทางการศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินตามพันธกิจหลักของสถาบัน ประกอบดวยการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐานที่
ตองการใหเกิดขึ้นในสถาบัน และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสรมิและกํากับดูแล ตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพ่ือเปนการประกันคุณภาพ และใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานหรือผูประเมินภายนอกแลวแต
กรณี เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การใหการรับรองการทําประเมินคุณภาพภายนอกของผูประเมิน
ภายนอกท่ีมีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่สํานักงานกําหนด 
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือกัลยาณมิตรจาก
ภายนอกสถานศึกษา 
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 ระบบคุณภาพ  หมายถึง โครงสราง กระบวนการ ระบบและทรัพยากรตางๆ ในองคกรท่ีจําเปนในการ
จัดการคุณภาพ ระบบคุณภาพ ในปจจุบัน   มีหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป   อาทิ   ระบบพื้นฐานท่ีพิจารณาจาก  
Input            process            Output             Outcome ระบบ ISO ระบบ Malcolm Baldrige และระบบ 
TQM เปนตน แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพใด สาระสําคัญอยูท่ีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีการวางแผน
คุณภาพ มีการควบคุมตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือมุงสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 กรรมการวิชาการ1  หมายถึง  กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตาง ๆ  กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการ
จัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ  กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ  รวมท้ังการเปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันเปนตน 
 กรรมการวิชาชีพ1  หมายถึง  การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตาง ๆ  ท่ีปรึกษาระดับสูงของ
ประเทศท่ีไดรับเลือก  หรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางาน  หรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือ
วิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ2  หมายถึง  การจัดการศึกษาท่ียึดหลักวาผูเรียนทุกคน  มี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งมุงพัฒนาความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะชีวิตและทักษะสังคม  มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ3  ดังนี้ 
  1)   การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning: PBL) 
        เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู  
กําหนดวัตถุประสงค  และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง  โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา  เปนการสงเสริมใหเกิดการ
แกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง  เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม  ซึ่ง
วิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและ
การดําเนินการดวยตนเองไดดี 
     เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย  ความรูเดิมของผูเรียน  ทําใหเกิดความเขาใจขอมูล
ใหมได  การจัดสถานการณท่ีเหมือนจริง  สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  การให
โอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซ้ึง  ทําใหผูเรียนตอบคําถาม จดบันทึก  สอนเพ่ือน  สรุป วิพากษวิจารณ
สมมติฐานท่ีไดตั้งไวไดดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ดูเพิ่มเติม  “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง: ธันวาคม 2549)” สํานักงานรับรองมาตรฐานและ   
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ http://www.onesqa.or.th    

2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที  2)  พ.ศ. 2545  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (องคการมหาชน)   
3  ดูเพิ่มเติม  “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งแต พ.ศ.  2542-2547” 
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 2)    การเรียนรูเปนรายบุคคล  (individual study) 
 เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น   
จึงจําเปนท่ีจะตองมีเทคนิคหลายวิธี  เพ่ือชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญสามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่
แตกตางกันไดดวย  อาทิ 
  2.1  เทคนิคการใช   Concept  Mapping   ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวา
คิดอะไร  เขาใจส่ิงท่ีเรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟก 
  2.2  เทคนิค  Learning  Contracts  คือ สัญญาท่ีผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนดเพ่ือใชเปนหลัก
ยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร  อยางไร  เวลาใด  ใชเกณฑอะไรประเมิน 
  2.3  เทคนิค  Know - Want - Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมผสมผสานกับการ
ใช  Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมานําเสนอหนาชั้น  ซึ่ง
อาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย 
  2.4  เทคนิคกระบวนการกลุม  (Group Process)  เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือกัน  
แลกเปล่ียนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน  เพ่ือแกปญหาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 3)   การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 
  การเรียนรูแบบนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานวา “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยการอาศัยประสบการณแหงชีวิตท่ี
ไดรับเพ่ือคนหาความจริง”  โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลายซึ่งนักทฤษฎีสรรค
นิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัญชาการศึกษาดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม   ซึ่งแบงออกเปน   2 
กลุมใหญ  คือ 
  3.1  กลุมท่ีเนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล  (radical constructivism or personal constructivism or 
cognitive oriented constructivist theories)  เปนกลุมท่ีเนนการเรียนรูของมนุษยเปนรายบุคคล  โดยมีความเชื่อวา
มนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธีคิด  เพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง 
  3.2  กลุมท่ีเนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (social constructivism  socially oriented 
constructivist theories)  เปนกลุมท่ีเนนวา  ความรู   คือ  ผลผลิตทางสังคม  โดยมีขอตกลงเบ้ืองตนสองประการ 
คือ  1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน  2)  ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู  ดังนั้น  
ครูจึงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 4)   การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี 
  การสอนแบบเอส ไอ พี  เปนรูปแบบการที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือฝกทักษะทางการสอนใหกับผู เรียน
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ  และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน  โดยผลท่ี
เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง  คือ การมีทักษะการสอน  การมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผล
ทางออม  คือ การสรางความรูดวยตนเอง  ความรวมมือในการเรียนรู  และความพึงพอใจในการเรียนรู 
  วิธีการท่ีใชในการสอน  คือ  การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน  ตอเนื่อง  และเปนระบบโดยการสอน
แบบจุลภาค  มีท่ีใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดการฝก  ขั้นตอนการสอน  คือขั้น
ความรูความเขาใจ  ขั้นสํารวจ  วิเคราะหและออกแบบฝกทักษะ  ขั้นฝกทักษะ  ขั้นประเมินผล  โครงสรางทางสังคม
ของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา  ในขณะท่ีผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนน้ัน  ผูสอนตองใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนอยางใกลชิด  ส่ิงท่ีจะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอม
ของระบบสนับสนุน  ไดแก หองปฏิบัติการสอน  หองส่ือ  เอกสารหลักสูตรและการสอน  และเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 5)   การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
   การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียน
การสอนแบบสืบคน  (Inquiry  Instruction)   การเรียนแบบคนพบ   (Discovery Learning)    การเรียนแบบ
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   6)   การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 
   การเรียนรูแบบน้ีเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดพัฒนาการทุกดาน  ไมวาจะเปน
การเรียนรูเน้ือหาสาระ  การฝกปฏิบัติจริง  ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูง  โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานในชุมชน  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน  
ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค  การกําหนดเนื้อหากิจกรรม  และวิธีการประเมิน 
   7)   การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research-based Learning) 
   การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา    เพราะเปนการเรียนท่ีเนนการ
แสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง  เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู  และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบงไดเปน  4  ลักษณะใหญ 
ๆ ไดแก  การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวย
โครงการวิจัยชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา  และการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอนของอาจารย การสอน
โดยการผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัย 
   8)   การเรียนรูท่ีใชสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – based Approach)   
   การจัดการเรียนรูในแบบนี้  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรู  ความคิดดวยตนเอง
ดวยการรวบรวม  ทําความเขาใจ  สรุป  วิเคราะห  และสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง  เหมาะสําหรับ
บัณฑิตศึกษา   เพราะผูเรียนท่ีเปนผูใหญ  มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรท่ีศึกษามาในระดับหนึ่งแลว 
   วิธีการเรียนรูเร่ิมจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรูตามแนวนี้  
จากน้ันทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา  มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร  
แนวความคิดตามประเด็นท่ีกําหนด  แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นตาง ๆ  แยกทีละประเด็น  โดยให
ผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปนแนวคิดของตนเองท่ีผานการกล่ันกรอง  วิเคราะหเจาะลึก
จนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง  จากนั้นจึงเสนอใหกลุมเพ่ือนไดชวยวิเคราะห  วิจารณอีกครั้ง 
 การใหบริการวิชาการ 1  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนท่ีพ่ึงของชุมชนหรือ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู  ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมีคาตอบแทน  
และบริการวิชาการแบบใหเปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ดูเพิ่มเติม  “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)”  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ  
   ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ http://www.onesqa.or.th 
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โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน1   หมายถึง   โครงการ
บริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น  หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนใน
ดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดตามศักยภาพของตน  เชน  การใหความรูเกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชดําริ  การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชนในดานการเกษตร  ฯลฯ 

 ลักษณะการบริการวิชาการ  มีดังนี้ 
 1)  บริการวิเคราะห  ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซอม 
 2)  บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา 
 3)  บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
 4)  บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
 5)  บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
 6)  บริการเกี่ยวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีความรบัผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน 
 7)  บริการศึกษา  วิจัย  สํารวจ  การวางแผน  การจัดการ 
 8)  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 9)  บริการวางระบบ  ออกแบบ  สราง  ประดิษฐ  และผลิต 
 10) บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของสถาบัน 

โครงการ / กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม1 หมายถึง     
  1.  โครงการ / กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และภูมิปญญาไทย  
กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต    และภูมิปญญาไทย  ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัย   ในการดํารงชีวิต   คือ  อาหารพ้ืนบาน  ยา
รักษาโรคและการรักษาแบบพ้ืนบาน  เส้ือผาเครื่องนุงหมตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการ
ตกแตงอาคารสถานท่ี  โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถ่ิน  อาจเปนกิจกรรม/โครงการที่หนวยงานจัดขึ้น
เองโดยตรง  เชนการจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม  กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิต  เชน  การประกวดนกเขาชวา  นกกรงหัวจุก  การประกวดทําอาหารไทย  เปนตน  หรือกิจกรรมที่หนวยงาน
จัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  เชน  การจัดเล้ียงอาหารพ้ืนบาน  ในงานสัมมนาระดับตางๆ 
หรือการรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายพ้ืนบาน  การนําผาพ้ืนบานมาตัดเปนเส้ือ  5  ส  หรือแบบฟอรม
ประจําหนวยงาน  เปนตน  ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ขึ้น
ในหนวยงาน  เชน  กลุมดนตรีไทย  กลุมวรรณกรรม  เปนตน 
  2.  โครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังของ
ทองถ่ินและของชาติ 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ ท่ีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษของชุมชนทองถ่ิน  ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม    เพ่ือใหสามารถ
นํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
 
 
 
 
 
 
1  ดูเพิ่มเติม  “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)”  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ  
   ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ  http://www.onesqa.or.th  
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 ตัวอยางกิจกรรมไดแก  วันไหวครู  วันลอยกระทง  วันสงกรานต  วันทําบุญเดือนสิบ   การทําบุญวันวาง 
  3.   โครงการ / กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนาโดย

นับไดทุกศาสนาท่ีมุงเนนเปาหมายเพ่ือใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก 
     ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร  การปฏิบัติธรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาตาง ๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การ
สงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝก
สมาธิ เปนตน 
    4. โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม
จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเรื่องนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริม
ใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือ
ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
    ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การ
เขาคาย / กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
    5. โครงการ /กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  เชน  ดนตรี ไทยและ พ้ืนบ าน 
ศิลปะการแสดงของไทยและพ้ืนบาน ประดิษฐศิลปไทยและพ้ืนบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพ้ืนบานตาง 
ๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ท้ังในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตาง ๆ หรือ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และ
การละเลนพ้ืนบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวม
กิจกรรมดังกลาวท่ีหนวยงานอื่นจัดขึ้น เพ่ือสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เปนตน 
    6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่น ๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรม
ของชาติตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้น การจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มี
ประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ  นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยู
อยางมีความเขาใจท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ท่ีส่ือออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตาง ๆ  ท่ีอาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบของ
การแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน นิทรรศการวัฒนธรรมตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนกิจกรรมท่ีหนวยงานจัดขึ้น
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่น ๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตาง ๆ  ไดแก การแสดงดนตรีสากลและ
ดนตรีประจําชนชาติตาง ๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงาน
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
 งานวิจัย  หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหมตลอดจนถึง
การประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยาง
เปนระบบ 
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งานสรางสรรค
1
  หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทาง

ศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ 
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
  ระบบทวิภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : 
   ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา 
   (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
  - สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : 
   ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา  
   (12 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ) 
  ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : 
   ลงทะเบียน 39 หนวยกิตตอปการศึกษา 
   (13 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
  - สําหรับนักศึกษาระดับบัณพิตศึกษา : 
   ลงทะเบียน 27 หนวยกิตตอปการศึกษา 
     (9 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 
 

 ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 

   1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาเพ่ิมถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
    SCH   =   Σ nici 
   เมื่อ   ni   =   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี  i 
   2) คํานวณคา FTES  โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 
  FTES =  

SCH 

 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น  
้ 

 
   
 
 
 
 

 
 
1
   ดูเพิ่มเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)” สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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 นักศึกษาภาคปกติ 
1
  หมายถึง  นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน

ไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ 
 นักศึกษาภาคพิเศษ1  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และหรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอนของ
อาจารยเปนการพิเศษ 
 นักวิจัย  หมายถึง ขาราชการท่ีเปนเจาหนาท่ีวิจัยและนักวิจัย หรือเปนพนักงานหรือบุคลากรท่ีมีสัญญา
จางกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือนโดยมีภาระหนาท่ีในการวิจัย 
ในกรณีท่ีนักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
 ระบบและกลไก4  หมายถึง  ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปจจัยตาง ๆ เปนกลไกใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย 
 รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ1  หมายถึง  รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและ
เอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับประเภทของรางวัลท่ีมอบ ท่ี
ไดรับการยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล
1
  หมายถึง วารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูลวารสารที่

เปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex 
ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural 
Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือ ฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 
  ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
  1) ISI    = http://portal.isikonwledge.com/ 
  2) MathSciNet   = http://www.ams.org/mathscinet 
  3) ScienceDirect   = http://www.sciencedirect.com/ 
  4) Agricola   = http://agricola.nal.usda.gov/ 
  5) Biosis   = http://www.biosis.org/ 
  6) Scopus   = http://www.info.scopus.com/ 
  7) Pubmed   = http://www.pubmed.gov/ 
  8) Academic Search Premium    =   http://www.ebsco.com/home/  
       (select ebscohost and then academic search premium) 
  9) Infotrieve   = http://www.infotrieve.com 
  10) Wilsom   = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 
 
 
 
 
 
1
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4       ดูเพิ่มเติม “นโยบาย แนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย 2544  
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 วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล1   หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการตองเปน
ชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
 วารสารระดับชาติ1  หมายถึง  วารสารท่ีตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตาง ๆ จากสถาบันตาง ๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมา
จากสถาบันอื่น ๆ  ไมนอยกวารอยละ 25 
 หลักธรรมาภิบาล5  มาจากคําวา ธรรมะ+อภิบาล หมายความวาหลักการบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี (Good Governance) ประกอบดวยหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ ดังนี้ 
   1. หลักนิติธรรม  ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับ
ท้ังผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 
   2.  หลักคุณธรรม  ไดแก  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 
   3.  หลักความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย 
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือปดบังบางสวน 
   4.  หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทําท้ัง
รวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 
   5.  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสรางกระบวนการให
หนวยงานตาง ๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราโปรงใสจริง 
   6.  หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุม
เงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 
 องคการนักศึกษา  หมายถึง  องคการและ/หรือสภาและ/หรือสโมสรและ/หรือชมรมของนักศึกษาท่ีจัดต้ัง
ขึ้นโดยความเห็นชอบและภายใตการดูแลของสถาบันเพ่ือดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 อาจารยประจํา1  หมายถึง  อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับ
สถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีท่ีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 
6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมส้ินสุดปการศึกษา 
 รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) หมายถึง รายไดท่ีสถาบันไดรับไมวาจะเปนจากงบประมาณ
แผนดิน และหรือรายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ 
 รายไดจากงบประมาณแผนดิน หมายถึง รายไดท่ีไดรับจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือท่ีกําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ 

รายไดท่ีเปนเงินนอกงบประมาณ หมายถึง   
1. เงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินท่ีรัฐบาลและหรือองคกรสถาบันระหวางประเทศมอบให

สวนราชการ เพ่ือการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ) 
2. เงินรายไดของสวนราชการ (เงินท่ีสวนราชการไดรับโดยไมตองนําสงคลังตามมาตรา 24 ของ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ)  เชน  คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา  
คาธรรมเนียมและหรือคาบํารงุท่ีมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนที่เกิดจากโครงการปกติและโครงการพิเศษ 
  เงินและทรัพยสินชวยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพยสินท่ีบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบัน 
บริจาคชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตาง ๆ 
   
1    ดูเพิ่มเติม “คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)” สํานักงานรับรองมาตรฐานและ    
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). หรือ http://www.onesqa.or.th 
5       ดูเพิ่มเติม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และhttp: // 
leadership.50g.com/ggovern.html”   
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  สําหรับสถาบันเอกชน รายรับท้ังหมด หมายถึง รายไดท่ีสถาบันไดรับจากการดําเนินกิจการของสถาบัน 
รวมท้ังเงินบริจาค 
  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง รายไดท่ีหนวยงานไดรับจากการใหบริการ
วิชาการ วิชาชีพ เชน คาธรรมเนียมการฝกอบรม คาธรรมเนียมในการใหบริการตาง ๆ  เชน คาเชาหองประชุม 
คาตอบแทนท่ีปรึกษา คาตอบแทนในการใหบริการตาง ๆ 
  คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่  และที่ดิน  หมายถึง คาใชจายท่ี
สถาบันกําหนดไวสําหรับใชจายในการดําเนินงานของสถาบันจากแหลงทุนรายรับ ประกอบไปดวย คาใชจาย
บุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทนพนักงาน คาใชจายในการดําเนินการ ไดแก  
คาตอบแทนลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากคาใชจายบุคลากร คาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค คาใชจายจาก
งบอุดหนุน ใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจาย และคาใชจายจริง 
  คาใชจายดานครุภัณฑ  อาคารสถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) หมายถึง คาใชจายท่ีสถาบันกําหนด
ไวสําหรับคาใชจายเปนคาครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และท่ีดินจากทุกแหลงรายรับ ใหแสดงคาใชจายในรูปของ
งบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจายและคาใชจายจริง 
  คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงิน  
(In cash) ท่ีสถาบันใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมูลคาท่ีคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากร คาใชสถานที่ อุปกรณ (In kind) ท่ีสถาบันกําหนดไวสําหรับใช
จาย ใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจายและคาใชจายจริงของโครงการที่จัดบริการ ท้ังท่ี
มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   หมายถึง   คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงิน   
(In cash) ท่ีสถาบันใชในการอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมูลคาท่ีคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียง
จากการดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดให เชน   คาตอบแทนวิทยากร  
คาใชสถานท่ี อุปกรณ (In kind) ท่ีสถาบันกําหนดไวสําหรับใชจายใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนด
ไวเพ่ือใชจายและคาใชจายจริง 
  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย หมายถึง คาใชจายในการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ไดแก คาใชจาย
ในการศึกษาตอ คาใชจายในการอบรม สัมมนา ดูงาน นําเสนอบทความในที่ประชุมทางวิชาการในตางประเทศ 
  คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) หมายถึง คาใชจายท่ี
สถาบันใชเพ่ือการพัฒนาระบบหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร  และหรือศูนยสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนท้ังหมด นับรวมท้ังงบดําเนินการและคาเส่ือมราคาจากงบลงทุน 
  งบดําเนินการ  หมายถึง คาใชจายที่จายไปในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย คาใช
บริการ Internet Service Provider (ISP) คาเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร คาใชบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คาใชจาย
ในการปรับปรุงหองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คาจาง บุคลากร คาตอบแทนใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค 
   งบลงทุน หมายถึง คาใชจายท่ีใชในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ ชุดคําส่ังงานประยุกต คอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย 
  เงินเหลือจายสุทธิ หมายถึง ผลตางในระหวางงบประมาณและคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นนับรวมท้ัง
งบดําเนินการและงบลงทุน เปนการเปรียบเทียบในระหวางงบประมาณที่กําหนดไวในการดําเนินงานตามกิจการ
ของสถาบันกับคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละรายการ เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางบประมาณและ
การบริหารงบประมาณ 
  สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยของสถาบันในฐานะนิติบุคคล ประกอบไปดวย ครุภัณฑ  อาคาร ท่ีดิน 
ส่ิงกอสราง 
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ขอมูลพื้นฐาน 
(การรายงานขอมูลในรอบปการศึกษายกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขา

ตามนิยามของ สมศ.และภาพรวมของสถาบัน) 

คณะ ...............................................  มหาวิทยาลัย  ...................................................... 

รายการ หนวย 
ขอมูลอางอิง
สําหรับ PI 

องคประกอบท่ี 1  (ใชรอบปงบประมาณ)   

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 
องคประกอบท่ี 2    

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาโท (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาโท  (แผน ข) (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
จํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

(หลักสูตร) สกอ. 2.1 

 - ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาโท   (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

(หลักสูตร) สกอ. 2.1 

 - ระดับปริญญาโท   (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษา
ครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

(หลักสูตร) สกอ. 2.1 

 - ระดับปริญญาโท   (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
 - ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) สกอ. 2.1 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (คน) สกอ. 2.1 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

(คาเฉล่ีย 1-5) 
 

สกอ. 2.2 

 -ระดับอนุปริญญา  (ภาคปกติ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
 -ระดับอนุปริญญา  (ภาคพิเศษ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
 - ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
 - ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
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ขอมูลอางอิง
รายการ หนวย 

สําหรับ PI 

 -ระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
 -ระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
 -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
 -ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) (คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 2.2 
จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นใหมหรือท่ีปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรท่ียังไมมีการ
ปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน องคกรภายนอก มีสวนรวม 

(หลักสูตร) สกอ. 2.3 

 -ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร) สกอ. 2.3 
 - ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) สกอ. 2.3 
 -ระดับปริญญาโท   (หลักสูตร) สกอ. 2.3 
 -ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) สกอ. 2.3 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (คน) สกอ. 2.12 
 -ระดับอนุปริญญา  (ภาคปกติ) (คน) สกอ. 2.12 
 -ระดับอนุปริญญา ( ภาคพิเศษ) (คน) สกอ. 2.12 
 - ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) (คน) สกอ. 2.12 
 - ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) (คน) สกอ. 2.12 
 -ระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ) (คน) สกอ. 2.12 
 -ระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) (คน) สกอ. 2.12 
 -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) (คน) สกอ. 2.12 
 -ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) (คน) สกอ. 2.12 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา FTES รวมทุกหลักสูตร (FTES) สกอ. 2.4 
 -ระดับอนุปริญญา  (ภาคปกติ) (FTES) สกอ. 2.4 
 -ระดับอนุปริญญา  (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - ระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - ระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ. 2.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา FTES ท้ังหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี (FTES) สกอ. 2.4 
 - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) (FTES) สกอ. 2.4 
 - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ. 2.4 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 2.4, 2.5,2.6, 

4.3, 4.4,4.5, 5.2, 
5.3, 7.7 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 2.4, 4.3, 4.4, 
5.3 
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ขอมูลอางอิง
รายการ หนวย 

สําหรับ PI 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา (คน) สกอ. 2.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา (คน) สกอ. 2.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา (คน) สกอ. 2.5 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ (คน) สกอ. 2.6 
จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมดท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (คน) สกอ. 2.6 
จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมดท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย (คน) สกอ. 2.6 
จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมดท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย (คน) สกอ. 2.6 
จํานวนอาจารยประจาํระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคณุสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ(เฉพาะท่ีปฎิบัติงานจริง) 

(คน) สกอ. 2.13 

จํานวนอาจารยประจาํระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (คน) สกอ. 2.13 
จํานวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย (ชื่อเรื่อง) สกอ.2.8 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง (คน) 
การมีงานทํา(ใหวงเล็บจํานวนบัณฑิตท้ังหมดดวย) 

สกอ. 2.9 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา (คน) สกอ. 2.9 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (คน) สกอ. 2.9 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมงีานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทาํและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.9, 
2.10 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมงีานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.10 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมงีานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.10 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมงีานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) สกอ. 2.10 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 5 
ระดับ) 

(คาเฉล่ีย1-5) สกอ. 2.11 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป (คน) 
ท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

สกอ. 2.12 

 - ดานวิชาการ วิชาชีพ (คน) สกอ. 2.12 
 - ดานคุณธรรม จริยธรรม (คน) สกอ. 2.12 
 - ดานกีฬา สุขภาพ (คน) สกอ. 2.12 
 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม (คน) สกอ. 2.12 
 - ดานส่ิงแวดลอม (คน) สกอ. 2.12 
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท้ังหมดท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ 

(คน) สกอ. 2.12 
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ขอมูลอางอิง
รายการ หนวย 

สําหรับ PI 

จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (คน) สกอ. 2.12 
 - ระดับอนุปริญญา (คน) สกอ. 2.12 
 - ระดับปริญญาตรี (คน) สกอ. 2.12 
 - ระดับปริญญาโท   (คน) สกอ. 2.12 
 - ระดับปริญญาเอก (คน) สกอ. 2.12 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ 

(คน) เฉพาะ สมศ. 1.5 

 - ดานวิชาการ วิชาชีพ (คน) เฉพาะ สมศ. 1.5 
 - ดานคุณธรรม จริยธรรม (คน) เฉพาะ สมศ. 1.5 
 - ดานกีฬา สุขภาพ (คน) เฉพาะ สมศ. 1.5 
 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม (คน) เฉพาะ สมศ. 1.5 
 - ดานส่ิงแวดลอม  (คน) เฉพาะ สมศ. 1.5 
จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6 

 - ดานวิชาการ วิชาชีพ (รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6 
 - ดานคุณธรรม จริยธรรม (รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6 
 - ดานกีฬา สุขภาพ (รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6 
 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6 
 - ดานส่ิงแวดลอม (รางวัล) เฉพาะ สมศ. 1.6 
องคประกอบท่ี 3    

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา  (คาเฉล่ีย 1-5) 
(เทียบจากคา 5 ระดับ) 

สกอ. 3.1 

จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 
 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ (คน) สกอ. 3.2 
 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ (คน) สกอ. 3.2 
 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมทุกกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม 

(คน) สกอ. 3.2 

 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ (คน) สกอ. 3.2 
 - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

(คน) สกอ. 3.2 

องคประกอบท่ี 4   
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ขอมูลอางอิง
รายการ หนวย 

สําหรับ PI 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) สกอ.  4.3 
 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท) สกอ.  4.3 
 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน (บาท) สกอ.  4.3 
จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย  (คน) สกอ.  4.3 
 - จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.5 
 - จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนจากภายในสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.4 
จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 
 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 
 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 
 - จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 
 - จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติและ    นานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 
จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.5 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิจัย (คน) สกอ. 4.3, 4.4, 

4.5, 7.7 
จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 4.3, 4.4 
องคประกอบท่ี 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการ (คน) สกอ. 5.2 
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 5.3 
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ (แหลง/ศูนย) สกอ. 5.5 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) 
(จากผลการสํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

สกอ. 5.4 

องคประกอบท่ี 6   

จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 6.1 
จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 6.2 

องคประกอบท่ี 7   

จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนท้ังหมด (คน) สกอ. 7.4 
จํานวนอาจารยประจาํท่ีเขารวมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ (คน) สกอ. 7.4 
 - ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 
 - ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 
จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ (คน) สกอ. 7.4 
 - ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 
 - ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 
จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย)ท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(คน) สกอ. 7.7 

 - ดานการวิจัย (คน) สกอ. 7.7 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ขอมูลอางอิง
รายการ หนวย 

สําหรับ PI 

 - ดานศิลปวัฒนธรรม (คน) สกอ. 7.7 
 - ดานอื่น ๆ  (คน) สกอ. 7.7 
องคประกอบท่ี 8      

รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1 
คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน (บาท) สกอ. 8.1 
 - ปงบประมาณ (บาท) สกอ. 8.1 
 - ปการศึกษา (บาท) สกอ. 8.1 
คาใชจายดาน ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1 
คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1 
คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (บาท) สกอ. 8.1 
คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1 
คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ(ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1 
เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1 
สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ. 8.1 
องคประกอบท่ี 9   

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับ
ของ สกอ. 

(ระดับของสกอ.) สกอ. 9.3 
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ตารางที่  ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนินงาน1 

1  

155 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

ตัวตั้ง 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  (% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 

= บรรลุ 
X = ไมบรรล ุ

SAR กรรมการ 

หมายเหตุ 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ที่  1.1       
  
 

     
ตัวบงชี้ที่  1.2 

ตัวบงชี้ที่  2.1       
ตัวบงชี้ที่  2.2       
ตัวบงชี้ที่  2.3       

 
ตัวบงชี้ที่  2.4 

 
 

     

  
 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 

 
 

 

    

  
 

     
ตัวบงชี้ที่  2.6 

ตัวบงชี้ที่  2.7       
ตัวบงชี้ที่  2.8       

 ตัวบงชี้ที่  2.9  
 

     

 
ตัวบงชี้ที่  2.10 

 
 

     

ใหระบุตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  เชน ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 



 

1  
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ผลการดําเนินงาน1 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

ตัวตั้ง 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  (% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 

= บรรลุ 
X = ไมบรรล ุ

SAR 

หมายเหตุ 
ผลการดําเนินงาน 

กรรมการ 

ตัวบงชี้ที่  2.11       
  
 

     
ตัวบงชี้ที่  2.12 

ตัวบงชี้ที่  3.1       
ตัวบงชี้ที่  3.2       
ตัวบงชี้ที่  4.1       
ตัวบงชี้ที่  4.2       
ตัวบงชี้ที่  4.3       

  
 

     
ตัวบงชี้ที่  4.4 

ตัวบงชี้ที่  5.1       
 

ตัวบงชี้ที่  5.2 
 

 
     

  
 

     
ตัวบงชี้ที่  5.3 

ตัวบงชี้ที่  5.4       
ตัวบงชี้ที่  5.5       
ตัวบงชี้ที่  6.1        
ตัวบงชี้ที่  7.1        
ตัวบงชี้ที่  7.2        
ตัวบงชี้ที่  7.3        

ใหระบุตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  เชน ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 



 

1  
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ผลการดําเนินงาน1 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

ตัวตั้ง 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  (% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 

= บรรลุ 
X = ไมบรรล ุ

SAR 

หมายเหตุ 

กรรมการ 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ที่  7.4        
ตัวบงชี้ที่  7.5        
ตัวบงชี้ที่  7.6        
ตัวบงชี้ที่  7.7        
        
ตัวบงชี้ที่  7.8        
ตัวบงชี้ที่  7.9        
ตัวบงชี้ที่  8.1        
ตัวบงชี้ที่  8.2        
ตัวบงชี้ที่  9.1        
ตัวบงชี้ที่  9.2        
ตัวบงชี้ที่  9.3        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหระบุตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  เชน ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 



 

ตารางที่  ป.2  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

1  

158 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
      ≤ 1.50    การดําเนินงานของสถาบันยงัไมไดคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ  1.51 – 2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
 2.01 – 2.50   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับด ี

I P O รวม  2.51 – 3.00    การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

      องคประกอบที่ 1 

      องคประกอบที่ 2 

      องคประกอบที่ 3 

      องคประกอบที่ 4 

      องคประกอบที่ 5 

      องคประกอบที่ 6 

      องคประกอบที่ 7 

      องคประกอบที่ 8 

      องคประกอบที่ 9 

      เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

      ผลการประเมิน 

 
 
 

ใหระบุตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  เชน ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 



 

ตารางที่  ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

1  
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คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

 
 

ผลการประเมิน 
           ≤ 1.50       การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 

มาตรฐานอุดมศึกษา          1.51 – 2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
    2.01 – 2.50   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับด ี
    2.51 – 3.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดมีาก I P O รวม 
 

หมายเหตุ 

      
มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 2 
      

 มาตรฐานที่ 2 ก 
      

 
      

มาตรฐานที่ 2 ข 

      
มาตรฐานที่ 3 

      
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 

      
ผลการประเมิน 

 

 
 

ใหระบุตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  เชน ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 

 



 

ตารางที่  ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 
 

ผลการประเมิน 
           ≤ 1.50       การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 

มุมมองดานการบริหารจัดการ          1.51 – 2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 

1  
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    2.01 – 2.50   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับด ี
    2.51 – 3.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดมีาก I P O รวม 
 

หมายเหตุ 

      
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      
ดานกระบวนการภายใน 

      
ดานการเงิน 

      
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 

      
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง 

      
ผลการประเมิน 

 
 
 
หมายเหตุ : รายงานควรมีความยาว 15 - 20 หนากระดาษ A4 ไมรวมภาคผนวก 

 

ใหระบุตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  เชน ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุจํานวน หรือระบุเปนขอ หรือระบุเปนระดับ 
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ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
       หมายถึง  ตัวบงชี้ตัวเดียวกันและเกณฑเดียวกัน 

      หมายถึง ตัวบงชี้ท่ีคลายกันสามารถใชขอมูลของสถาบันประเมินได ท้ังตัวบงชี้ 
  ของ  สกอ.  และ สมศ. 

        หมายถึง ตัวบงชี้ท่ีสามารถใชขอมูลพ้ืนฐานรวมกัน (แตรอบปท่ีใชอาจตางกันในกรณีของ 
ก.พ.ร.) ดังนั้นภายใตตัวบงชี้ของ สกอ. เหลานี้ สถาบันจึงควรเพ่ิมตัวบงชี้ของ สมศ. เขาไป
เปนตัวบงชี้ภายในของสถาบันท้ังนี้ เพ่ือสามารถใช  SAR  ฉบับเดียว สําหรับการประเมินตาม
ตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. เชน อาจเพ่ิมตัวบงชี้ท่ี 1.2, 1.7 และ1.8 ของ สมศ. เปนตัวบงชี้ท่ี 
2.1.1,  2.1.2  และ  2.1.3 ตามลําดับ 

  

ตัวบงชี้ของ สมศ.  ตัวบงชี้ของ สกอ.  ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
                 (ปงบประมาณ 2550) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3    ตัวบงชี้ท่ี 1.1 
     ตัวบงชี้ท่ี 1.2       ตัวชี้วัดท่ี 3 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7    ตัวบงชี้ท่ี 2.1        ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8         ตัวชี้วัดท่ี 4.1.5 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1         ตัวชี้วัดท่ี 22 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.6     ตัวบงชี้ท่ี 2.2     ตัวชี้วัดท่ี 23 
ตัวบงชี้ท่ี 6.7 
     ตัวบงชี้ท่ี 2.3 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2    ตัวบงชี้ท่ี 2.4 
ตัวบงชี้ท่ี 6.3    ตัวบงชี้ท่ี 2.5    ตัวชี้วัดท่ี 16 
ตัวบงชี้ท่ี 6.4    ตัวบงชี้ท่ี 2.6  
ตัวบงชี้ท่ี 6.5    ตัวบงชี้ท่ี 2.7     ตัวชี้วัดท่ี 8 
     ตัวบงชี้ท่ี 2.8 
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ตัวบงชี้ของ สมศ.  ตัวบงชี้ของ สกอ.  ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
                (ปงบประมาณ 2550) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1   ตัวบงชี้ท่ี 2.9      ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3   ตัวบงชี้ท่ี 2.10 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4   ตัวบงชี้ท่ี 2.11      ตัวชี้วัดท่ี 4.1.3 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5   ตัวบงชี้ท่ี 2.12      ตัวชี้วัดท่ี 4.1.4 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 
 
    ตัวบงชี้ท่ี 2.13      
    ตัวบงชี้ท่ี 3.1  
ตัวบงชี้ท่ี 6.8   ตัวบงชี้ท่ี 3.2      ตัวชี้วัดท่ี 4.4.2  
    ตัวบงชี้ท่ี 4.1 
    ตัวบงชี้ท่ี 4.2 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3    ตัวบงชี้ท่ี 4.3      ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2  
ตัวบงชี้ท่ี 2.4          ตัวชี้วัดท่ี 4.2.3  
ตัวบงชี้ท่ี 2.5   
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1     ตัวบงชี้ท่ี 4.4      ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1  
ตัวบงชี้ท่ี 2.7          ตัวชี้วัดท่ี 4.2.5 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6    ตัวบงชี้ท่ี 4.5     ตัวชี้วัดท่ี 4.2.4 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3    ตัวบงชี้ท่ี 5.1     ตัวชี้วัดท่ี 4.3.5 
ตัวบงชี้ท่ี 3.7 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2    ตัวบงชี้ท่ี 5.2     ตัวชี้วัดท่ี 4.3.3 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1    ตัวบงชี้ท่ี 5.3     ตัวชี้วัดท่ี 4.3.1 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.4     ตัวชี้วัดท่ี 6 
ตัวบงชี้ท่ี 3.5    ตัวบงชี้ท่ี 5.5     ตัวชี้วัดท่ี 4.3.4 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1    ตัวบงชี้ท่ี 6.1     ตัวชี้วัดท่ี 4.4.1 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3    ตัวบงชี้ท่ี 6.2     ตัวชี้วัดท่ี 4.4.4 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4    ตัวบงชี้ท่ี 6.3     ตัวชี้วัดท่ี 4.4.5 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1    ตัวบงชี้ท่ี 7.1     ตัวชี้วัดท่ี 13 
     ตัวบงชี้ท่ี 7.2 
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ตัวบงชี้ของ สมศ.  ตัวบงชี้ของ สกอ.       ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 
            (ปงบประมาณ 2550) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2    ตัวบงชี้ท่ี 7.3    ตัวชี้วัดท่ี 20 
ตัวบงชี้ท่ี 5.9    ตัวบงชี้ท่ี 7.4    ตัวชี้วัดท่ี 15 
ตัวบงชี้ท่ี 5.11        
ตัวบงชี้ท่ี 5.5    ตัวบงชี้ท่ี 7.5    ตัวชี้วัดท่ี 17, 18 
     ตัวบงชี้ท่ี 7.6    ตัวชี้วัดท่ี 14 
     ตัวบงชี้ท่ี 7.7 
     ตัวบงชี้ท่ี 7.8 
     ตัวบงชี้ท่ี 7.9 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.4   
ตัวบงชี้ท่ี 3.6    ตัวบงชี้ท่ี 8.1    ตัวชี้วัดท่ี 4.4.3 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2        ตัวชี้วัดท่ี 19 
ตัวบงชี้ท่ี 5.6 
ตัวบงชี้ท่ี 5.7    
ตัวบงชี้ท่ี 5.8 
ตัวบงชี้ท่ี 5.10 
ตัวบงชี้ท่ี 6.9 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4   ตัวบงชี้ท่ี 8.2 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1   ตัวบงชี้ท่ี 9.1 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2   ตัวบงชี้ท่ี 9.3    ตัวชี้วัดท่ี 7 
 
 
 
  

 



 
 
 

ภาคผนวก  ค 
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คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่    ๑๐๕ /๒๕๕๒ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  

 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 

กรรมการดําเนินการ  

 ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝายวิชาการ    รองประธานกรรมการ  
๓. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ  
๔. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ  

 ๕. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ    กรรมการ  
๗. รศ.วรรณี  ธรรมโชติ   กรรมการ  
๘.  รศ.ยาใจ        โรจนวงศชัย   กรรมการ  
๙. นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ    กรรมการ  

 ๑๐. ดร.พัชรี  หลุงหมาน   กรรมการ   
๑๑. นางสาวจิรภา คงเขียว    กรรมการ  

 ๑๒.นางสาวสายสิริ ไชยชนะ    กรรมการ 
๑๓. นางสาวนพมาศ  รมเกตุ    กรรมการ  

 ๑๔. นางสาวนิศากร  วิทจิตสมบูรณ   กรรมการ 
๑๕. นายเสรี  ชะนะ    กรรมการ  
๑๖. นางนลินี  อินทมะโน   กรรมการ  

 ๑๗.หัวหนาสํานักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.นางสาวจุฑารัตน ดุกหล่ิม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๑๙.นางสาวกุสุมา เจะอาแซ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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บาทหนาที่    
๑. กําหนดนโยบายและวางระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะให สอ

 นโยบายมหาวิทยาลัยฯ สํานักงานคณะกรร

บท

ดคลองกับ
มการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรอง

สิทธิภาพ 

กันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
๔. กํากับแนวทางการประเมินและตรวจสอบ 

ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนกวาจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลง 

     ณ  วันท  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
      

 

 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒. กํากับ ดูแล ใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดําเนินไปอยางมีประ

๓. พิจารณาและใหความเห็นเกีย่วกับการประ

 
 
 
           ส่ัง     ี่   ๑๗  
 

                                                                                                     
               (ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร) 
                            คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คณะกรรมการคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  

 

รหมศิร ิ

5. ดร.พลพัฒน รวมเจริญ 

 

ิ่ม 

 

 
8. นายธีรภัทร มณีเกษร 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา    

1. ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร
2. นางฤดีดาว ชางสาน 
3. ดร.สุวรรณี พ
4. นายเสรี เรืองดิษฐ 

 
บุคลากรจัดพิมพ / รวบรวมขอมูล  

1. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 
2. นางสาวสมจิต  ขุนจันทร 
3. นางสาวจุฑารัตน ดุกหล
4. นางอมรรัตน ชูชื่น 
5. นางสาวชนิดา ศรีสุวรรณ
6. นางสาวรุจินันท ชมภูฆัง 
7. นายบุญชวย ต้ังอนุตรกุล
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      0คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่  ๘๐/๒๕๕๑ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความประสงคจะปรับเปลี่ยนผูบริหาร และเพื่อใหการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 

กรรมการที่ปรึกษา  
๑.   รศ.วรรณี ธรรมโชติ  
๒.  รศ.ทิพยวัลย     เรืองขจร  

 

 กรรมการดําเนินการ 

 ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝายวิชาการ    รองประธานกรรมการ  
๓. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ  
๔. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ  

 ๕. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ กรรมการ 
๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ    กรรมการ  
๗.  รศ.ยาใจ           โรจนวงศชัย   กรรมการ  

 ๘. ผศ.พิกุล  สมจิตต    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ    กรรมการ 

๑๐. ดร.พัชรี  หลุงหมาน   กรรมการ  
๑๑. นางสาวสมจิต ขุนจันทร   กรรมการและเลขานุการ  
๑๒.นางสาวจุฑารัตน ดุกหล่ิม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 ๑๓. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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บทบาทหนาที่                     

 ๑.  กําหนดนโยบายและวางระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะใหสอดคลอง
  กับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรอง
  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  กํากับ ดูแล ใหการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

๔.  กํากับแนวทางการประเมินและตรวจสอบ  

 
                ส่ัง     ณ  วันที ่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
               (ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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คณะกรรมการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

    

คณะกรรมการจัดทํา 
        

1. ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร 
2. นางฤดีดาว ชางสาน 
3. ดร.สุวรรณี พรหมศิริ 
4. นายเสรี เรืองดิษฐ 
5. ดร.พลพัฒน รวมเจริญ 

บุคลากรจัดพิมพ / รวบรวมขอมูล  

1. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 
2. นางสาวจุฑารัตน ดุกหล่ิม 
3. นางสาวสมจิต  ขุนจันทร 
4. นางอมรรัตน ชูชื่น 
5. นางสาวชนิดา ศรีสุวรรณ 
6. นางสาวรุจินันท ชมภูฆัง 
7. นายบุญชวย ตั้งอนุตรกุล 
8. นายธีรภัทร มณีเกษร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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