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คํานํา 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เป็นเครื่องมือการควบคุมคุณภาพของคณะ โดยถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในคณะ ซึ่งสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพกับหน่วยงานระดับ
เหนือ อาทิ มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระดับประเทศใน
ที่สุด นอกจากนี้เป็นหลักประกันว่า การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมทั้งหลาย คํานึงถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนที่จบการศึกษาออกไปเป็นสําคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการ
ทางตรง (ผู้เรียน ผู้ปกครอง) และผู้รับบริการทางอ้อม (สถานประกอบการ สังคมโดยรวม) มีความมั่นใจ
บริการของเรา สามารถเลือกเป็นสถาบันทางเลือกหนึ่งของท้องถิ่นภาคใต้ และเพื่อรับรองว่าบัณฑิตที่จบ
การศึกษาออกไปเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพ (ในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพ
อิสระ) ได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้ 

การจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ เนื่องจาก
ได้นําผลการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก มาร่วมพิจารณา  มีการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
คุณลักษณะบัณฑิต และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) มาจัดทํากลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ กําหนดผลลัพธ์/ผลงาน ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ และโครงการ/งาน(หลัก) โดยบุคลากรสังกัดคณะทุกคนมีส่วนร่วม สําหรับการกําหนด
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการโดยกรรมการอีกชุดหนึ่ง  การดําเนินการตามกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ  ยังคงใช้วงจรคุณภาพแบบ P D C A 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมจัดทํา วิพากษ์ ปรับปรุง แก้ไข ขอบคุณ
กรรมการชุดต่าง ๆ  อนึ่งการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 5 ปีต่อจากนี้  ส่วนงานสังกัด
คณะทุกหน่วยงาน จักต้องตระหนักว่า การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครั้งหน้า  อาจจะมีการจัดอันดับหน่วยงานของเรา
และประกาศต่อสาธารณชน  จึงเป็นภารกิจหนักที่ท้าทายเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบเพื่อองค์กรของเรา  
ความสําเร็จเป็นรูปเล่มใหม่นี้ แสดงถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของทุกคน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสําเร็จ
ในชีวิตดังหมาย   
 
         

                                                                                    
(ดร.พิพัฒน์  ลมิปนะพิทยาธร) 
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การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 
1.  ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ การพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability)ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 



 

 

กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

ด้วยความจําเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบและ 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนด
ขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) 
และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3. เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุด
แข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
กําหนด 

5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่
เหมาะสม 

 
2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 



 

 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 
2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) 
และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ 
สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก
เช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอก
สถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบัน
ที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ1 
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน
การจับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ 

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

3. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา

ของชาติตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพ
เชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนด
เป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและ
ผู้เรียน 

 
3.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ําซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้น
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ 



 

 

ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตพัฒนาและการทํางานของ
อาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด 
ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรอง  
วิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการ
ผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการสถาบันในกลุ่มนี้
อาจจําแนกได้เป็น 2ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2เป็น
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่
ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
 
 
1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549)” สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). หรือ http:// www.onesqa.or.th 



 

 

4.  การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด5 
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้
ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่
ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน
ย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐาน
ย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด



 

 

การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกับและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 

แผนภาพที ่1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ
ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional 
autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร 
จัดการการอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์กํากับมาตรฐาน รวมถึง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา 
สังคมฐานความรู ้

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศกึษาท่ีได้คุณภาพ 



 

 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี
หน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2543ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสําคัญ
ของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
กําหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่
หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ



 

 

ภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ 
   พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

2.  ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว้ 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

  5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติ
   ดังนี้ 

1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือ
 คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น 
 โดยมี หน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ
 ภายในตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่า
การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

3. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

4. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตร
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
(3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
(5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการ
การศึกษา(7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
(8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 



 

 

  ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
  5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานเป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดําเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
  ตัวบ่งชี้เป็นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน 
ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) 
การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่ง
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้จึง
ได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัย



 

 

นําเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นําเสนอ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่ 4 เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ในการนําตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้ 
  เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ 
สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
  5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
   ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สําคัญประการหนึ่ง
ของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แต่ที่สําคัญ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
  5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
6.  การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน



 

 

เพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแล
ทั้งปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2 

 
 

แผนภาพที ่1.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกันคณุภาพการศึกษาภายในกบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จําเป็นต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อ
นําเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสาร
ดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ
ต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําปี 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การตรวจเยี่ยม รายงาน 
ผลการประเมิน 

การติดตาม 
ผล 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตามตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัดทก 3 ปี 



 

 

บทที่ 1 
ส่วนประกอบของรายงานประจําป ีการประกันคณุภาพการศกึษา 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 รายงานประจําปี การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ หน้าปก คํานํา สารบัญ บทนํา ข้อมูลเบ้ืองต้นของ
หน่วยงาน ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน ภาคผนวก ซึ่งมีดัง
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. ปก 
 ปกรายงานต้องระบุช่ือว่าเป็นรายงานประจําปีการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา
ใดของหน่วยงานใด และจัดทําแล้วเสร็จ วัน เดือน ปี สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ อาจเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม เช่น ภาพประกอบ เป็นต้น 
 หมายเหต ุ ปีที่รายงานให้ระบุปีการศึกษา (25xx) แม้ว่าตัวบ่งชี้บางตัวต้องรายงานเป็น
   ปีงบประมาณซึ่งตัวบ่งชี้ที่รายงานตามปีงบประมาณใช้ปีงบประมาณเดียวกับปี
   การศึกษา (25xx) 
 

2. คํานํา 
 เป็นข้อความโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เช่น คณบดี หรือ ประธานโปรแกรมวิชา ที่ระบุ
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ ที่รายงานรวมถึงช่วงเวลาที่รายงาน 
และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 
3.สารบัญ 
 ระบุเนื้อหาและเลขที่หน้าของหัวข้อหลักในรายงานทุกหัวข้อ 
 
4. บทนํา 
 ระบุถึงความจําเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงานผล
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมาในรูปแบบของการพรรณนา การนําผลการดําเนินงานในปีก่อนหน้ามา
ปรับปรุงในปีปัจจุบันอย่างไรบ้าง และบทสรุปผู้บริหารให้บรรยายผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้คุณภาพว่ามีกระบวนการดําเนินงานอย่างไร ผลเป็นอย่างไร ตอบสนองต่อเป้าหมายหรือ
วิสัยทัศน์หรือไม่อย่างไร และมีการพัฒนาการจากการประเมินภายนอกรอบสองอย่างไร และกําหนดแนว
ทางการแก้ไขจุดอ่อนส่งเสริมจุดแข็งอย่างกว้าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประเมินคุณภาพสามารถ
เข้าใจสภาพปัจจุบันของหน่วยงานได้ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะการดําเนินงาน และผลการ
ดําเนินงานที่โดดเด่น (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) 
 
 



 

 

5. ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
 ระบุประวัติความเป็นมา สีประจําคณะ ที่ต้ัง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร สรุปข้อมูลพ้ืนฐานแบบบรรยายประกอบด้วย 
จํานวนบุคลากร จํานวนนักศึกษางบประมาณ จํานวนโครงการ จํานวนงานวิจัย จํานวนหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นภาพของหน่วยงานนั้น ๆโดยสังเขป 
 
6. ผลการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
 บรรยายผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพอย่างละเอียดว่ามีผลการ
ดําเนินงานอย่างไร และผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้เป็นอย่างไร ตอบสนองต่อเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์
หรือไม่ อย่างไร ผลการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และมีการพัฒนาการจากการ
ประเมินภายในของปีที่ผ่านมาอย่างไร และวิเคราะห์ให้เห็น จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา กลยุทธ์/แผนพัฒนาในภาพรวมทั้งแต่ละตัวบ่งชี้และแต่ละองค์ประกอบเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
ให้หมดไป และเสริมจุดแข็งให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 
 
7. สรุปผลการดําเนนิงาน 
 สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบและ วิเคราะห์ให้เห็น จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางพัฒนา กลยุทธ์/แผนพัฒนาในภาพรวมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนให้หมดไปและเสริมจุดแข็งให้โดดเด่น
ย่ิงขึ้น แสดงตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. (ตาราง ส.1) 
พร้อมสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตารางสรุปการประเมินตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. (ตาราง ส.2) พร้อมสรุปการประเมินตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการเฉพาะตัว
บ่งชี้ของ สกอ. (ตาราง ส.3) พร้อมสรุปการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการเฉพาะตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) ของหน่วยงาน ที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีแต่ละด้านของหน่วยงาน
นั้นๆเพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ
ภายใน แผนปฏิบัติการ / โครงการที่มีการดําเนินงานทั้งที่ผ่านมาและจะดําเนินการต่อไป 
 
8. ภาคผนวก 
 ระบุข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีกลุ่มสาขาวิชา/คณะ/หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม และสนับสนนุเนื้อหา
ภายในเล่ม แต่อย่างน้อยต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ 
  1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
  2. รายชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
  3. รายชื่องานวิจัย 
 4.  ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) สําหรับการประเมินภายใน ซึ่งเป็น
ตารางข้อมูล  ดิบในปีการศึกษา / ปีงบประมาณ ที่รับการประเมิน 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
ข้อมูลเบื้องตน้ของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

   1. ประวัติความเป็นมา 
   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามการแบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 
จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มี
การเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามลําดับ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2518 มี  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช  2518 
   มี  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู  
   เรียกช่ือคณะว่า “คณะวิชา” และจัดต้ัง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” โดย 
   มี  หน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

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

พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น
“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวด
วิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัดดังนี้ 
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

พ.ศ. 2529 จัดต้ังโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง  
    จัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร์   
    เปลี่ยนสังกัด ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดต้ังเป็น   “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”   
    (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 
 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม 
    “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
    วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ช่ือใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็น   



 

 

    สถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 ภาควิชาเคมี 

  ภาควิชาชีววิทยา 
  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 

พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมี
    ฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
    เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อ
    เป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 

  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดต้ังเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
 

พ.ศ. 2541 ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ 
    “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
    โปรแกรมวิชาที่ทําหน้าที่บริหารงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 

   โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
   โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
   โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม 
    โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พุทธศักราช 2547  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาจึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัด
เหมือนเดิม 

 

พ.ศ.2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สงขลาแบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สํานักงานคณบดี” 
 

พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของ 
     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 

  สํานักงานคณบดี 
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย 

      โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
     โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย 
     โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
      โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
     โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
     โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 โครงการจัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
     โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

(15 มิ.ย.) 

(22 พ.ค.) 



 

 

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ 
     มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 

 สํานักงานคณบดี 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  สีประจําคณะ ที่ต้ัง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์  นโยบาย 
 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
สีประจําคณะ 
 

 สีเหลือง 
 

ที่ต้ังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 
  สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  พ.ศ.  2518 – 2537   ห้อง  322   อาคาร 3 
  พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน   ห้อง  1011 อาคาร 10  
  โทรศัพท์      (074) 336949 หรือ 336933, 314993  ต่อ 220  
   โทรสาร      (074) 336950 หรือ 324221   
   Website      http://sci.skru.ac.th 
   E-mail       science_faculty@hotmail.com 
 

ปรัชญา 
  เน้นคุณธรรม   นําวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า   พัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส่งเสริมการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพและคุณธรรม  สรรค์สร้างงานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการชุมชน  เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์  
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้  พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ที่มีคุณธรรม 

และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความผูกพัน และรับผิดชอบต่อท้องถิ่น        
2. เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์  ที่มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีความผูกพัน และรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
3. เพื่อสร้างผลงานวิจัย   และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

4. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  ให้สามารถพัฒนาตนและท้องถิ่น 
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนร่วมกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 

ค่านิยมร่วม  
 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ  ร่วมแรงร่วมใจ

กันฉันพี่น้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นโยบาย 
1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

    1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีทักษะชีวิตรวมทั้งมี 
 ความผูกพันและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
1.2 สร้างจุดแข็งหรือความเป็นเลิศเฉพาะสาขา 

    1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
    1.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
    1.5 ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาโดยเน้นการรับนักศึกษาเชิงรุก 
    1.6 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อนําผลมาพิจารณาการเลือกสาขา  

 ของนักศึกษาให้เหมาะสม 
    1.7 จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม  

 ให้นักศึกษาใหม่ ตลอดจนการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้นักศึกษา 
    1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  

 ของคณะครุศาสตร์ 
 

2. นโยบายด้านการวิจัย 
    2.1 จัดโครงสร้างบริหารงานวิจัยและแผนงานวิจัยในระดับคณะ 
    2.2 จัดต้ังกลุ่มวิจัยเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและศักยภาพของนักวิจัย 
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจํานวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น และให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ทําวิจัย 
    2.5 จัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
    2.6 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
    2.7 สร้างเครือข่ายการวิจัยภายในสถาบัน ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ทั้งในและ
     ต่างประเทศ 
    2.8 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการพระราชดําริ 
  

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
    3.1 พัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
     และอุดมศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
    3.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ใน
     โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 



 

 

    3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.4 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
    3.5 สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการ 
     ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายนอก 
    3.6 เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือนักเรียน นักศึกษา   
     ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการแพทย์ 
     แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทาง   
     ยางศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางอาหาร หอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชน 
  

4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา 
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
     ทักษะการคิด ทักษะการเขียน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
     ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และมีคุณธรรมจริยธรรม 
    4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ การมี
     จิตสํานึกที่ดี การบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
    4.4 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การบริการทางกายภาพ
     เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ สุขภาพและทักษะการใช้
     ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
    4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
     ประเพณีพ้ืนฐาน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
    4.6 ยกย่องและให้ขวัญกําลังใจกับนักศึกษาที่ทําความดีในด้านต่าง ๆ  
  

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
    5.1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ บุคลากรที่เป็นระบบ ยุติธรรม โปร่งใส     
    5.2 ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยสนับสนุนการเข้าสู่    

 การฝึกอบรมระยะสั้น การประชุมสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ 
    5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีความมั่นคง ก้าวหน้า    
    5.4 ยกย่องและให้ขวัญกําลังใจ อาจารย์ และบุคลากรที่ทําความดีในด้านต่าง ๆ  
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
    6.1 กําหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของ 
     คณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ 
     การพัฒนานักศึกษา 
    6.3 สนับสนุนใหม้กีารใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
    6.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการ 



 

 

    6.5 บริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบาย 
     รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล 
    6.6 นําระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานในคณะ 
    6.7 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
    6.8 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุง่เน้นให้อาจารย์ บุคลากรมีความสุข รักองคก์ร 
     และเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน 
    6.9 สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการดําเนินการจัดหารายได้ของคณะ 
    6.10 มีระบบบริหารที่มุ่งเน้นการบริการสู่ความเป็นเลิศ 

7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
    7.1 มีแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    7.2 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
    7.3 ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับ  
     ต่างประเทศ 
    7.4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

 ในด้านข้อมูลการศึกษาต่อ 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
    8.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับคณะ 
    8.2 มีระบบและกลไกให้ความรู้และทักษะทางด้านการประกันคุณภาพกับอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 
    8.3 มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางการพัฒนางานคณะ 

 
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งดําเนินงานตามนโยบายหลักในการ
พัฒนา โดยเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จําแนกได้ดังนี้ 
 1. ความเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   1.1 ความซื่อสัตย์ 
   1.2 ความรับผิดชอบ 
   1.3 ความมีวินัย 
   1.4 ความขยันและอดทน 
 2. ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   2.1 กระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
   2.2 ความรู้ ทักษะทางภาษา  โดยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี  และมีความสามารถ 
     ในการใช้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
   2.3 ความรู้ ทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4 ความรู้ ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
   2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ตลอดจนเพื่อ 
     การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 



 

 

 3. บุคลิกภาพดี สามารถสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
   และความก้าวหน้าทางสังคม  โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   3.1 ความใฝ่รู้ 
   3.2 สุขภาพดี 
   3.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3.4 ทักษะทางสังคม 
   3.5 สุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลป์ตลอดจนธรรมชาติแวดล้อมท้องถิ่น 
   3.6 รักและภาคภูมิใจในสถาบัน  ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.โครงสร้างการบริหารงาน  
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1  การแบ่งส่วนราชการ 
   3.1.1 สํานักงานคณบดี 
   3.1.2 โปรแกรมวิชา 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรม
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์  โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สํานักงานคณบดี 



 

 

(1 ก.ค.) 

 
โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทําเนียบผู้บริหาร 

ปี พ.ศ. ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 
2518 – 2524 ผศ.วิชิต  หลักทรัพย์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2524 – 2527 ผศ.เสถียร  ศิริสถิตย์กุล หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2527 – 2531 ผศ.สุนิสภ์  เมืองวงษ์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2531 – 2535 ผศ.ไชยยุทธ  ชีวยะ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2535 – 2538 นางกัลยา  แม้นมินทร์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2538 – 2540 นายวิจิตร  ว่องอนุกูล หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2540 – 2542 
 

ผศ.ดร.ยินดี  สวนะคุณานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2542 – 2546 
 

นายสุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2546 – 2548 
 

นายสุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2548 – 2551  
 

นายสุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2551-  ปัจจุบัน ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 

ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 

(13 มี.ค.)   (12 มี.ค.) 

(8 ก.พ.)   (23 เม.ย.) 

 

อธิการบดี 

โปรแกรมวิชา สํานักงานคณบด ี

คณบด ี

 

(11 มี.ค.)   (7 ก.พ.) 

(มิ.ย.)     (ม.ค.) 

ท่ีปรึกษา 



 

 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตําแหน่ง ชื่อ - สกุล 

คณบดี ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางฤดีดาว   ช่างสาน 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สุวรรณี   พรหมศิริ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายเสรี   เรืองดิษฐ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ 
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ นายชิงชัย   วัฒนธรรมเมธี 
ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินภา   นราคร 
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ชาญชัย   เรืองขจร 
ประธานโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ นางสาวจิรภา  คงเขียว 
ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ นางสาวเสาวนิตย์   ชอบบุญ 
ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายเฉลิมชนม์  วรรณทอง 
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพิทยาธร 
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  สมจิตต์ 

นางนลินี  อินทมะโน 
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางสาวสายสิริ ไชยชนะ 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี นางสาวสมจิต   ขุนจันทร์ 
 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หน้าที ่
ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
ดร.สุวรรณี   พรหมศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ 
นางฤดีดาว   ช่างสาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ดร.วิชัย  ชํานิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์อมรรัตน์   แมกไม้รักษา ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ตัวแทนคณาจารย์ กรรมการ 
นางสาวสมจิต  ขุนจันทร์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมวิชาและปีที่ก่อตั้ง 
โปรแกรมวิชา ปีที่ก่อตั้ง ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ พ.ศ.  2518 นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี 
คหกรรมศาสตร์ พ.ศ.  2518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินภา  นราคร 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ.  2519 รองศาสตราจารย์ชาญชัย  เรืองขจร 
เคมีและเคมีประยุกต์ พ.ศ.  2527 นางสาวจิรภา  คงเขียว 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ.  2527 นางสาวเสาวนิตย์  ชอบบุญ 
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ.  2527 นายเฉลิมชนม์  วรรณทอง 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พ.ศ.  2529 ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2529 นางนลินี  อินทมะโน 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2538 นางขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอาคารเรียน  ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการ  ดังนี้ 
   อาคารหลัก 
   1. อาคารเรียน 8 1  หลัง 
   2. อาคารเรียน 10 1  หลัง 
   3. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 1 1  หลัง 
   4. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 2 1  หลัง 
   5. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1  หลัง 
 *มีศูนย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 1 หลัง จําแนกเป็นดังนี้ 

การใช้งาน 
อาคาร 
เรียน 

8 

อาคาร
เรียน 
10 

อาคาร
ปฏิบัติการ 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏิบัติการ

ยาง 

ศูนย์ 
วิทย์ฯ 

ห้องบรรยาย 8 - 2 2 5 
ห้องปฏิบัติการ      

 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม/พฐ 
 ห้องปฏิบัติการเคมี 
 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

- 
- 
- 
- 

- 
2  (พฐ) 
2  (พฐ) 
2  (พฐ) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1 
6 
10 
6 

 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
 ห้องปฏิบัติการผ้า 
 ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 ห้องปฏิบัติการสื่อเทคโนฯสุขศึกษา 
 ห้องปฏิบัติการซ่อมสร้าง  

  คอมพิวเตอร์ 

- 
- 
- 
2 
1 
1 
1 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

2 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
 



 

 

การใช้งาน 
อาคาร 
เรียน 

8 

อาคาร
เรียน 
10 

อาคาร
ปฏิบัติการ 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏิบัติการ

ยาง 

ศูนย์ 
วิทย์ฯ 

 ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8 ม. x  8 ม.   
 ห้องเก็บสารเคมี/อุปกรณ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
4 

 ห้องพักอาจารย์ ขนาด 8 ม.  x 12 ม. 
 ห้องพักอาจารย์   ขนาด  8 ม. x 8 ม. 
 ห้องพักอาจารย์   ขนาด  4 ม. x 8 ม. 
 ห้องปฏิบัติการยาง 
 สํานักงานคณบดี 
 สํานักงาน 
 ห้องประชุม  ขนาด  70  ที่นั่ง 
 ห้องเก็บของ 
 ห้องเก็บเครื่องมือ 
 ห้องเตรียมสารเคมี 
 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 ห้องเครื่องมือทดสอบสารเคมี 
 ห้องประชุมเล็ก (20 คน) 
 ห้องประชุมใหญ่ (100 คน) 
 ห้องพักนักวิจัย  ขนาด 4 ม. x 8 ม. 
 ห้องเก็บสารกัมมันตรังสี 
 บ่อบําบัดน้ําเสีย 
 เรือนเพาะชํา 
 ห้องสโมสรนักศึกษา 
 ห้องสมุด  

- 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่ 3 
การดําเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
 
นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
  1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับคณะ 
  2. มีระบบและกลไกให้ความรู้และทักษะทางด้านการประกันคุณภาพกับอาจารย์บุคลากร และ
   นักศึกษา 

3.  มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางการพัฒนางานคณะ 

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1.  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะ  
  2. เพื่อให้คณะทราบสถานภาพของตนเอง เพื่อไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนา
   คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ังไว้เป็นสากล 
  3.   เพื่อให้คณะทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่าง 
   ต่อเนื่อง  
  4.   เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่าคณะ 
   สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ 4 
ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (do) 
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  P =  กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนํา
   ผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการ
   เปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมี
   การประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่ม
   ปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
  D =  กิจกรรมข้อที่ 2 ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปี
   การศึกษาคือเดือนที่  1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-เดือน
   พฤษภาคม ปีถัดไป) 
  C =  กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ 
   หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถัดไป 



 

 

  A =  กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
    คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
    ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 
    (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอ
    ต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
    หรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
  1.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
   ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับคณะ และศูนย์/สํานัก ดังนี้ 
   ระดับคณะ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

    ระดับโปรแกรมวิชา 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

  3.   หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ P D C A 
  4.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/ศูนย์/สํานัก ตรวจประเมินภาควิชา 
   ฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์/สํานัก ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และแจ้งผลการประเมิน 
  5.   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ตรวจประเมินคณะ/ศูนย์/สํานัก ปี
   การศึกษาละ 1 ครั้ง และแจ้งผลการประเมิน 
  6.   หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 
  7.   สถาบันและหน่วยงานในสถาบันรับการตรวจประเมินจากบุคลากรภายนอกและ สมศ.
  8. สถาบันและหน่วยงานในสถาบันดําเนินการปรับปรุงพัฒนา



 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

          1.1  หลักการ 
  การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ   
6 ประการ  คือ 

1. ตัวบ่งช้ีพัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 
 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ตัวบ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
 สอดคล้องปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการ
 สําคัญคือไม่ให้เป็นภาระซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานแก่ สถาบันอุดมศึกษา 

3. ตัวบ่งช้ีประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งช้ีผลผลิตและ
 ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ท่ี สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ 
 เพื่อความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือ
 รองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. 

4. ตัวบ่งช้ีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
 นวัตกรรม 

5. จํานวนตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจํานวนตัวบ่งช้ีขั้นตํ่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัว
 บ่งช้ีและเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

6. เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีท้ังประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและ
 เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น ระดับ
 ปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะ
 ทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
 บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
 เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
 



 

 1.2  วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 
1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
1.5 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.6 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.8 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
1.9 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
2. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อนํามาพัฒนา ตั ว

 บ่งช้ี โดยจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้
 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการ
 พัฒนาตัวบ่งช้ี เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่
 เกี่ยวข้องอื่นๆ  ได้ครบทุกมาตรฐาน 

3. กําหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งช้ีด้าน
 ปัจจัยนําเข้า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ และตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความ
 ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐาน
 สถาบันอุดมศึกษา 

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งช้ีที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ 
 ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
 บุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

5. กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณดังนี้ 
1. ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัว

บ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่า
ผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการ
ไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 



 

2. ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งช้ีจะกําหนดคา่ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 

 ตัวอย่างที่ 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 75.51 
  คะแนนที่ได้  =  75.51× 5  = 3.78 
     100 
  

 ตัวอย่างที่ 2 กําหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 34.62 
  คะแนนที่ได้  =  34.62 × 5  = 2.04 
     85 
  

 ตัวอย่างที่ 3 กําหนดค่าเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย200,000 บาท เป็น 
 คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 
  คะแนนที่ได้  =  152,500.35 × 5  = 3.81 
     200,000 
  

 ตัวอย่างที่ 4 กําหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 92.08 
  คะแนนที่ได้   92.08× 5  = 5 
     100 
 

 หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
2. ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5คํานวณคะแนนที่ได้ดังนี้ 

 

  คะแนนที่ได้ = 
 
 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยมตําแหน่ง
ท่ี 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
   72.364   เป็น  72.36 
   3.975   เป็น  3.98 
 6.  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการดําเนินการ    x 5 
 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 



 

   คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
   คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
   คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
2.  คําชี้แจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งช้ี
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและหน่วยงาน
ที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ท่ีจะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทโครงสร้าง และ
ระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของ
หน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจ
ปรับเป็นการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น 

3. การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ตัวบ่งช้ีที่4.3 และตัว
บ่งช้ีที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้ชัดเจน
และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน สําหรับตัวบ่งช้ีของ สมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. กําหนด 

4. อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

5. นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
   9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
   6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

นิยามศพัท์ทีใ่ช้ในตัวบง่ชี ้
 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมี
การฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนอกจากนี้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการท่ีนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้น ๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ 
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น1 
 1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
 2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
 4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
 5) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning) 
 6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
 7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ 
 
 
 
 
 
1ดูเพิ่ม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ต้ังแต่ พ.ศ. 2542-2547”. 



 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าท่ีแสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัย
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้า
ให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 
 1)  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 2)  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่ 
 สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 3)  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
 4)  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 5)  นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 6)  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 
 7)  นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 8)  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 9)  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 
 
 
2 ดูเพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ.สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ    ส่ิงแวดล้อม 



 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่ง
ท่ีถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      4) 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานอง
คลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง    2) 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5)จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษา
และผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 

นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี 
การศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 ระบบทวิภาค  -   สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปี 
  การศึกษา(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
 -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  
 : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 
 ระบบไตรภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปี 
  การศึกษา(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

 

ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังนี้ 
 1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการ
คํานวณ ดังนี้ 
  SCH = nici 
 เมื่อ  ni  =  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  Ci  =  จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
 2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

SCH 
FTES = 

                  จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 



 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรยีนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ
คํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้ 
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจนโดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ เช่น นักศึกษาผู้ปกครอง 
สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการกํากับดูแล
สถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกฎระเบียบ 
องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือ
วิชาชีพ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการ
กําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 



 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทํา หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทํา การประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลาย
ระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 
 
วารสารระดับชาต ิหมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ หรือ
วารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
HumanitiesCitation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร
ระดับนานาชาติและมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ 
 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้นหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐ
มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้4 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขตอ่ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ 

 
 

3ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี” สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
4ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (Good Governance 
Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 



 

 และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการ
 ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย 
 



 

อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ท่ีสถาบัน
จะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย 
และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภา
สถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนด
แล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบันในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภา

สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันโดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- รายงานการประชุม (ทบทวน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

- แผนกลยุทธ์ 
- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
- โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
- คํ าสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี เ รื่ อ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์   

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
(เรื่องแผนกลยทุธ์และ
มอบหมายงาน) 

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบั ติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- แผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการ 
- รายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี และค่า

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธ
กิจ 

- ปฏิ ทินการดํ า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

- โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ

การประจําปี อย่างน้อยปีละ 2คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

- แบบรายงาน สงป.301 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

- บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อ
ติดตามงาน/โครงการ 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ (พิจารณา
รายงานผลการดําเนินงาน) 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
(พิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงาน) 

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

- แผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
(เสนอแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 
หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆท่ีใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา(ฉ) 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 

 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 2.2  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัใทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
  สมศ.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

     แห่งชาติ   
 สมศ.3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์  
 ก.พ.ร.53 ตัวช้ีวัด 17  ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

   
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มี
การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ร าชภั ฏ  พ .ศ .  2 547  และ
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

- แบบเสนอขั้นตอนการเสนอขอ
เปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
หลักสูตร  

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

- แนวปฏิบัติการเสนอขอความ
เห็ น ชอบกา รปิ ด หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย(หมายเหตุ : สําหรับ

- หลักสูตร  พัฒนา/ปรับปรุ ง 
พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 

- หลักฐานหลักสูตรที่ผ่านการ
รั บ ร อ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- หลักสูตรที่การพัฒนา/ปรับปรุง 
- คําสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทค โน โลยี   เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
หลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่
ละปี ทุกหลักสูตร 

- คําสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ
เ ทค โ น โ ล ยี   เ ร่ื อ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

- ผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีแต่ละหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

- คําสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทค โน โลยี   เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์
ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หรือ 
 2)  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
 2)  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
  กับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้ = 

 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 5 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา x 5 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง      
  0 – 5 หรือ 
 2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
   เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง  
  ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย 
  ละ 60 ขึ้นไป หรือ 
 2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย  
  ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่
  ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 

 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา    
= ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 5 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
หมายเหตุ : การนับอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา x 5 
 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการ
สอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
สถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน

วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
- แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

- แบบสํ ารวจความต้องการพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์และบุคลากร 

- โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังสาย
สนับสนุน 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากร
ประเภทต่างๆ 

- แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ 

- แบบฟอ ร์ มก า รประ เ มิ น ผลก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทต่างๆ 

- โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
- ข้อมูลการลาศึกษา 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
กําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ. 2532 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ่ม 
พ.ศ. 2549 

- ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครู 
- สารประชาสัมพันธ์แสดงความยินด ี 
กั บคณาจารย์ แ ละ บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับรางวัลต่างๆ 

- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เ ร่ื อ งคณะแต่ ง ต้ั งพี่ เ ลี้ ย งแนะนํ า



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
ช่วยเหลือการรับรางวัลต่างๆ 

- โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนนํา  ความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการติดตามการนําความรู้
แ ล ะทั ก ษ ะที่ ไ ด้ จ า กก า รอบรม /
สัมมนา/ประชุมมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

- คู่ มื อการปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณ 
ข้าราชการพลเรือน และพนักงาน (สาย
ผู้สอน) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- แบบรายงานปฏิ บั ติงานและแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

- แบบฟอ ร์ มก า รประ เ มิ น ผลก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทต่างๆ 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตัดเตือนการมี
คําสั่งหรือการทําทัณฑ์บน พ.ศ.2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง ข้อปฏิบัติและการพิจารณากรณี
อาจารย์ ผู้ สอนที่ ส่ งหลั กฐานการ
ประเมินผลการเรียนล่าชา้ 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- รายงานการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- หลักฐานการการนํ ารายงานการ
ประเมินไปปรุงปรุงแผน 

- แบบสํารวจความต้องการ และความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

 
 



 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชน
ภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากต่อ
ความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัย
โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอน
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
- แนวการสอน   
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- แนวการสอน 
 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

- แนวการสอน 
- โคร งการฝึ กประสบการณ์

วิชาชีพ 
- โครงการศึกษาดูงาน 
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
- คําสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

- คําสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ
เ ทค โ น โ ล ยี  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการสอบ
โครงงานนักศึกษา  

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือ ชุมชนภายนอกเข้ ามามีส่ วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

- คํ าสั่ งมหา วิทยาลั ยราช ภัฏ
สงขลา เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์
พิเศษ 

- หนังสือเชิญวิทยากรบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- Cop งานวิจัยสู่การสอน  

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ 
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

- หลั ก ฐ า น ก า ร แ จ้ ง ผ ล ก า ร
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อคุณภาพกา ร
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- โครงการสอนเสริมช้ันปีที่ 1  
และตารางการสอนเสริม 

- คู่มืออาจารย์เรื่องแนวปฏิบัติการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการสอนของ
อาจารย์ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่
ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น 
การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

- คําสั่ งแต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

- แบบสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใชบั้ณฑิต 

- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร ร มก า ร รั บ ผิ ด ช อบ
หลักสูตรเพ่ือทบทวน ปรับปรุง
คุณลักษณะบัณฑิต 

2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- โครงการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรยีนการสอน และ
การแก้ปัญหารว่มกันสําหรับผูท้ี่
จําเป็นต้องรับการพัฒนาเป็น
พิเศษ 

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ ง ด้านบุคลากร - คู่ มื อ เ บิ ก จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

งบประมาณ 
- จัดสรรงบประมาณทรัพยากร

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ข่ าวประชาสัม พันธ์ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- บอร์ดประสัมพันธ์ 
5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 
- โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

- ป ร ะ ก า ศ พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น
คุณธรรมจริ ย ธรรมสํ าหรั บ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม 

2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงท้ังสถาบัน 

- รายงานการประชุมคณาจารย์ 
- รายงานการประชุมนักศึกษา 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์นักศึกษา 
- เว็บไซต์ 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

- โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
ก า รพัฒน าพฤติ ก ร รม ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

- สรุปผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- หลักฐานการได้รับการยกย่อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 



 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๒   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

คําอธบิาย 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็น
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กร
วิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีท่ีเป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน 
ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 
วิธีการคาํนวณ 
 

  ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
      จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่กําหนดโดย สมศ.หรือ
รวบรวมขอ้มูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ.มอบหมาย 

๒. ข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษา
ต่อ 

๓. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๓  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

คําอธบิาย 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการ
คิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ี
ตีพิมพ์ หรือศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ โดยผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 

 
วิธีการคาํนวณ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่
        ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    X ๑๐๐ 

                      จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

 
 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI 

๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ัน
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category 
ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรอื ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสดุใน subject category 
ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI 



 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
๐.๑๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ 
ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

 
การเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความรว่มมือ
การจัดแสดงโขนระหว่างไทย-ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน เปน็การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ  
(อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุม่อาเซียน) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกันกับปี
การศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน 

๒. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงาน
หรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่า
น้ําหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละช้ิน 

๓. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๔  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

คําอธบิาย 
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียน รวมทั้งพิจารณาจาก

ความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์
พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 
 

วิธีการคาํนวณ 
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําท้ังหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและท่ี

ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก.พ.ร. 53 ตัวชี้วัด 17 : ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ 5 
 

วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดไว้ว่า "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด" 
 

คําอธิบาย : 
• ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดให้อาจารย์

ประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให้
นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ 
โดยสถาบันเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดย
การกําหนดจํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์
ภ า ค ส น า ม อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง  มี ก า ร จั ด สั ม ม น า 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน  มีการ
เรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่
นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  

• อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ 

• สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยใช้การเก็บข้อมูลจริงจากอาจารย์ประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดส่วนจํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับ
ช่ัวโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ประจําของสถาบัน หรือการวิจัยหรือ
การประเมินผลหรือการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือเช่น การ
สังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการต้ังปัญหาหรือต้ังโจทย์ของผู้สอน และพิจารณาจากงานที่ผู้สอน
มอบหมาย เป็นต้น แล้วจัดทําสรุปผลดังกล่าวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัดทําเป็นรายงานวิจัย
ประเมินผลก็ได้ 

 
โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ75 

ของคณาจารย์ประจํา) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการได้ตามแนวทางที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ



 

คณาจารย์ประจํา) ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  และนําผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพผู้ เ รียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอน 
ในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของคณาจารย์ประจําของสถาบัน และนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของ
คณาจารย์ประจํา) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้  โดยการลด
สัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อย
ละ 75  ของคณาจารย์ประจํา) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อย
ละ 75  ของคณาจารย์ประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจําของ
สถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดย
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนําผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทําให้คณาจารย์ประจําส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75  
ของคณาจารย์ประจํา) ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนําผลการวิจัย
ไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในกรณีที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ในกรณีได้จัดหาส่ือสําเร็จรูปที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เช่น สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อสําเร็จรูป สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษา
ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใช้สื่อในการ
พัฒนาผู้เรียนด้วย 

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทําให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจํา)  มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 
1-3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

6 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 
ท้ัง 7 ประเด็น 

 
 



 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
หลักการ 

การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ีเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เกา่ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
- โครงการจัดต้ังห้องให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

- เว็บไซต์คณะ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- ฐานข้อมูลสถานประกอบการแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 

- โ ค ร งกา ร /  กิ จ ก ร รม เพื่ อ พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า 

- เว็บไซต์คณะ (ศิษย์เก่า) 
- ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

 
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์

ให้ศิษย์เก่า 
- โครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 
3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

- แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิาร 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

- สรุปรายงานการประชุมการนําผลการ
ประเมินการให้บริการมาพัฒนา 

 

 
 



 

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

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่ ง เสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

- แผนการจั ด กิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

- โครงการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ ดํา เนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

- โครงการอบรมผู้นํานักศึกษา 
- โครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษา 

4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

- แผนการจัดกิจกรรมการสร้ าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- คํ าสั่ งคณะวิทยาศาสตร์และ

เ ท ค โ น โ ล ยี  เ ร่ื อ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สําหรับการประเมินคุณภาพใน
ระดับสโมสร 

- รายงานการจัด กิจกรรมของ
นักศึกษา 

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

- รายงานการประชุม 

 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) 
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 สมศ.๕  ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน  
  ระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 สมศ.๖ ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อจํานวน  
  อาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 สมศ.๗ ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- นโยบายคณะด้านการวิจัย 
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ

เ ท ค โ น โ ล ยี เ ร่ื อ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน 

- แผนบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้ างสรรค์ กับการ
จัดการเรียนการสอน 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและงานสร้สงสรรค์ 

- โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
จร รย าบร รณการวิ จั ย แ ก่
อาจารย์ 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

- เอกสารหลักฐานการรับทุน
สนับสนุนงบประมาณ 

- คู่ มื อ เ บิ ก จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย

ในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

- คําสั่งไปราชการ (เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- โครงการจัดต้ังคลินิกวิจัย 
- ห้องสมุด 
 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 
5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

- ผลการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนฯ 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

- รายงานการปรับปรุ งการ
สนับสนุนฯ 

8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และ 
ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไป
ยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

- นโยบายด้านการวิจัย 
- คํ าสั่ ง คณะวิ ทยาศาสตร์ และ

เ ท ค โ น โ ล ยี  เ รื่ อ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 

-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์
และเผยแพร่ 

- โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่งานวิจัย 

- หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

- ฐานข้อมูลงานวิจัย 
- ฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์ของ

คณะ 
- คํ าสั่ ง คณะวิทยาศาสตร์ และ

เ ท ค โ น โ ล ยี  เ รื่ อ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการฝ่ ายวิ จั ยและ
บริการวิชาการ  

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

- เว็บไซต์คณะ 
- สารประชาสัมพันธ์ 
- วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

- หลั กฐานรับรองการนํ าผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ - ศูนย์บ่มเพาะ (UBI) 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

เกณฑ์ทั่วไป: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู่ในกลุ่มที่เน้น
การวิจัย 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. การแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินกรณีมีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจํานวนเงิน

ตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี ้ สมศ.๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

คําอธบิาย 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก   ระดับคณุภาพงานวิจัย 
๐.๑๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ 
หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ 
หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
๐.๑๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ 
ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขนระหว่างไทย-ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน เปน็การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ  
(อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 



 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่
ไม่ได้อยู่ในกลุม่อาเซียน) 
 

วิธีการคาํนวณ 
 

    ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่                x ๑๐๐ 
                                     

             จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 
  

การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คดิได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา
พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและค่า
น้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 

๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ 
ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและค่า
น้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๖  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 

คําอธบิาย 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ
วิจัยประจําท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
วิธีการคาํนวณ 

 
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์         x ๑๐๐ 
 
            จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย 
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
- ข้อมูลท่ีแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัย
 หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ท่ี
 เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี ้ สมศ.๗  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

คําอธบิาย 
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การ

ปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวชิาการ 

๐.๒๕ - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
๐.๕๐ - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
๐.๗๕ - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๐๐ - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

วิธีการคาํนวณ 
 
       ผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ              x ๑๐๐ 
 
            จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจํา 

โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ี
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน  

๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อ 

 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเช่ียวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อ
ช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 สมศ.๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
   การสอนและการวิจัย 
 สมศ.๙ การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบ ริการทาง วิ ชาการแก่ สั งคม เ ป็นภารกิ จหลั กอย่ า งหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
- นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
- โครงการบริการวิชาการ 

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

- แผนบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 

- แผนบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

- ผลประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

- รายงานการประชุมการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

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

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

- ผลการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

- แผนการบริการทางวิชาการ 
- นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการ 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

- บันทึกข้อตกความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ 

- โครงการบริการวิชาการ 
3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
- ผลการประ เมิ นประ โยชน์หรื อ

ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม  

4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

- สรุปผลการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

- รายงานผลการพัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
- สารประชาสัมพันธ์ 

 

 
 



 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๘  : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
  พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
คําอธบิาย 

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
วิธีการคาํนวณ 
  

       จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา 
                            การเรียนการสอนและการวิจัย            x ๑๐๐ 
 
                  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจ
ไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่ 

๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมินและโครงการ
บริการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน   โครงการหนึ่ง 
ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอนหรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัยก็ได้ 

๓. การบริการวิชาการเป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน 

 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๙   : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 

คําอธบิาย 
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด

ขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 
 

ประเดน็การพจิารณา 
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแขง็ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได้ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๕ ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
๓. ข้อมูลทีแ่สดงถงึผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

๔. ข้อมูลทีแ่สดงถงึผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ 
ความเข้มแข็งและคุณคา่ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

๕. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 
๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
๗. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

หมายเหตุ  สําหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๔ กรณีเป็นกิจกรรมใหม่ สําหรับเกณฑ์ต่อเนื่องยั่งยืน
และเข้มแข็ง ให้ใช้ ๑ ปีได้โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
สมศ.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
- นโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการ  
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- กิจกรรม/โครงการทางด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2 มีการ บูรณาการงานด้ านทํ า นุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

- แผนการการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

- กิจกรรม/โครงการทางด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษามีส่วน
ร่วม 

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

- เว็บไซต์คณะ 
- สารประชาสัมพันธ์ 
- สถานีวิทยุ 
- หนังสือพิมพ์ 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

- สรุปผลกิจกรรม/โครงการทางด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

- สรุปรายงานการประชุมการปรับปรุง
การกิจกรรม/โครงการทางด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- หลักฐานการสร้างมาตรฐานคุณภาพ

ด้านศิ ลปะและ วัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๐  : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 
 

คําอธบิาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธ
กิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมใน
สถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดย
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได้ 
ประเดน็การพจิารณา 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. โครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสรมิและสนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ 
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม(ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
๔. หลักฐานที่อธบิายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๑๑  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คําอธบิาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้
ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและสร้าง
ให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 

ประเดน็การพจิารณา 
๑. การมีส่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่าํเสมอ 
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได้ 
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
๕ ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
๒. โครงการหรือกิจกรรม ที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้ 
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม หรือแบบ
ประเมินวิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

๕. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ และข้อ ๓ 
หมายเหตุ  

๑. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย 
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นท่ี

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมลู การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
 7.1   ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 
 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
 7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ.7.4) 
 สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 
 ก.พ.ร. 53 ตัวชี้วัด 15.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
 ก.พ.ร. 53 ตัวชี้วัด 15.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา   
 ก.พ.ร. 53 ตัวชี้วัด 16  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 
       ของสถาบันอุดมศึกษา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ 
สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรร
มาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด
ล่วงหน้า 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- รายงานการประชุมอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ 

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

- คํ า รั บ รอ งก า รปฏิ บั ติ ร า ชกา ร
ระหว่างคณบดีกับรองคณบดีและ
ผู้ช่วย 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรอง  

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

- สายตรงคณบดี  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ 

 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 

เร่ือง แต่งต้ังกรรมการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสัญญา
จ้างในสังกัด 

- รายงานการประชุมอาจารย์และ
บุคลากร 

- คณะวทิยาศาสตร์ คําสั่ง
มหาวทิยาลยัราชภัฏ เรื่อง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะ 

- สายตรงคณบดีบนเว็บไซต์ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 
7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ

ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินการประกันคุณภาพ  

- รายงานผลการตรวจประ เมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะของคณะ 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบประเมิน   ผลงานใน
ตําแหน่งคณบดี 

- ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย คณบดี  และ
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
สถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนว
วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ย่ิงขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

- แผนปฏิบัติการการจัดความรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

- คํ า สั่ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ ร่ื อ ง  แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการจัดการความรู้  

- บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ประชุมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

- โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนจากความรู้ 

- ชุมชนนักปฏิบัติ 
- เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

- เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนงานการจัดการความรู้ (KM) 

- บล็อก (blog) KM 
- สารประชาสัมพันธ์ 
- เอกสารความรู้ 

5 มีการนําความ รู้ที่ ไ ด้จากการจัดการความ รู้ ในปี - แนวปฏิบัติที่ดี 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) - คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจําทํา

แผนระบบสารสนเทศ 
- แผนระบบสารสนเทศ 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ 
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

- ระบบ MIS  ของคณะบนเว็บไซต์ 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

- ฐานข้อมูลเดิม 
- ฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

- ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์เป็นสําคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

- แบบการระบุความเส่ียงและ
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

- แบบการประเมินความเสี่ยง 
- แบบการควบคุมความเสี่ยง 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

- ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง 
และดําเนินการตามแผน 

- แผนบริหารความเสี่ยง 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ - รายงานการประเมินผลและ



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การควบคุมภายใน 

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

- รายงานการประชุมการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง 

  
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหต ุ:  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน 
  รอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย ์ 
  บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อัน 
  เนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ 
  ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๓ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 

คําอธบิาย 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จ

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปีความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบัน ได้
กําหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 
 

หมายเหต ุระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัดที่ 15.1 : ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
 

น้ําหนัก : ร้อยละ 2.5 
 

คําอธิบาย  : การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐาน
สําคัญในการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร องค์กรจึงจําเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ ระบบงานที่เอื้อและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทํางานเป็นทีมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

 
โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้: 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผน
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนํา สรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา
ประกอบการจัดทําแผน และเสนอต่อผู้มีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 

- แผนพัฒนาบุคลากรประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจหรือ
จากสภาสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อจะ
พัฒนาบุคลากรของสถาบนัให้เป็นไป
ตามคณุลักษณะบุคลากรที่ต้องการ
โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
ระยะ 4 ปี 

- แผนพัฒนาบุคลากรควรมี
สาระสําคัญทีร่ะบุถึงเป้าหมาย 
แนวทาง กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
หรือวิธีการท่ี สถาบันอุดมศึกษาใช้ 
ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 
ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ 
ระยะเวลา ประเด็นการติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน 

2 - สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 

- ประกาศหรือคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และ เอื้ อ ต่ อการมี ป ฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

หรือเอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ให้มีการดํา เนินการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผน 

- เอกสาร /หลักฐานที่ แสดงได้ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนเป็นระยะ
อย่างสม่ําเสมอ เช่น บันทึกการ
ประชุมเพ่ือติดตามผลการดํา เนิน
งานเป็นระยะ ตัวอย่างรายงานผล
การดํา เนินงารายกิจกรรมของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

- รายงานผลการติดตามความ 
กา้วหน้าการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่เสนอตอ่ผู้มี
อํานาจเป็นระยะ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสถาบัน อุดมศึกษาได้มี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรที่ทําให้
บุคลากรได้รับความสะดวก มี
ความสุขกับการปฏิบัติงาน และทํา
ให้งานมีประสทิธิภาพมากขึ้นเช่น
ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การปรับปรุง แผนภาพเปรียบเทียบ
กระบวนการทํางานก่อนและหลัง
การปรับปรุง กฎระเบียบท่ีได้รับการ
ปรับปรุง เป็นต้น 

3 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกํ าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานและภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง ผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเช่ือมโยงกับระบบการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของบุคลากรของสถาบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

- แน วท า ง ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จํ า ปี ต้ อ ง มี



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
และระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา สาระสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานและภาระงานของ
บุคลากรตามที่กําหนดหรือตกลงไว้
ร่วมกัน และใช้ข้อมูลผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรตามที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานแต่
ละตําแหน่ง 

- เอกสาร /หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็น
ความเชื่อมโยงของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปี ระบบการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการ
ให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบัน 

- บั น ทึ ก ห รื อ หนั ง สื อ เ วี ย น ห รื อ
เอกสาร/หลักฐานอื่นที่ แสดงว่าได้มี
การ แจ้ง ไ ป ยังบุ ค ลา ก ร ท่ี
รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ใ ห้ ท ร า บ ว่ า มี ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าฯ เพื่อให้ดําเนินการ
ตามระบบได้ 

4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของ
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีโดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
ต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
เป็นสําคัญรวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร
ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่า
สถาบันอุดมศึกษามรีะบบการ
ประเมินสัมฤทธิผลของแผนดงักล่าว 
และได้ดําเนินการตามระบบจริง 

- ระบบการประเมินสัมฤทธิผล
ดังกล่าว ควรระบุกระบวนการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา ประเด็นการ
ประเมิน ตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน ทั้งนี้การประเมิน
สัมฤทธิผลของแผนต้องแสดงผลได้
อย่างชัดเจนว่าผลที่เกิดขึ้นจากการ



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
ดําเนินงานตามแผนนั้นมีผลต่อ
บุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบอย่างไร 

- เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ที่ แ ส ด ง ว่ า
สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการ
แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากร
ทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น และได้ดํา เนินการตาม
กระบวนการที่กําหนดไว้ โดย
สามารถระบุช่วงเวลาที่ดําเนินการ 
และแนวทางการดําเนินการพร้อม
แสดงตัวอย่างเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องประกอบได้อย่างชัดเจน 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และรายงานสรุป
ประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํา กัด แนวทางแก้ไขและ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ส น อ ต่ อ ผู้ มี อํ า น า จ ห รื อ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา และนําไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา/ปรับปรุ งแผนพัฒนาบุคลากรสํ าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ที่ระบุผลการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนด 
ปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด แนว
ทางแก้ไขและ ข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
2553 หรือเอกสารอื่นที่ม ี
สาระสําคัญเหล่านี้ครบถ้วน ที่ทําให้
นําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554สภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบัน/
คณะ/สํานัก มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อการกําหนด
นโยบายและการดํา เนินงานในปี
ต่อไป 

- หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่
สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ดังกล่าวต่อผู้มีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา 



 

ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัดที่ 15.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา  
 

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ 2.5 
 

คําอธิบาย  : การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนําไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยกําหนด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

 

ประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดการความรู้ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควรประกอบด้วยการขยายผล
องค์ความรู้เดิมที่ดําเนินการในปีที่ผ่านมา และการจัดการ
องค์ความรู้ใหม่ที่นํามาดําเนินการในปีปัจจุบัน โดยนํา
สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มา
ประกอบการจัดทําแผน และเสนอต่อผู้มีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 
 

- แผนการจัดการความรู้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจหรือ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งควร
ประกอบด้วยการขยายผลองค์
ความรู้เดิมที่ดําเนินการในปีก่อน
และการจัดการองค์ความรู้ใหม่ท่ี
นํามาดําเนินการในปีปัจจุบัน เพ่ือ
นําองค์ความรู้มาดําเนินการตาม
กระบวนการจั ดความ รู้อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาท่ี
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอ
แผนการจัดการความรู้ดังกล่าวต่อ
ผู้ มี อํ า น า จ ห รื อ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา 

2 • สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจําปีอย่าง
สม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอํานาจ 
 

- ประกาศหรือคํา สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ห รื อ เ อ ก ส า ร ม อ บ ห ม า ย
ผู้ รับผิดชอบให้มีการดําเนินการ



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สถาบันอุดมศึกษานําผลการติดตามไปปรับปรุงการ
ดํ า เ นิ น ง า นอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง โ ด ย ใ ห้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
 

ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร
ดําเนินงานตามแผน 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ ว่า
สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนเป็นระยะ
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น บันทึกการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดํา เนิน
งานเป็นระยะ ตัวอย่างรายงานผล
การดํา เนินงานรายกิจกรรมของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

- รายงานผลการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ที่เสนอต่อผู้
มีอํานาจเป็นระยะ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าสถาบัน อุดมศึกษา
ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การทํางานที่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเช่น 
ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การปรับปรุงแผนภาพเปรียบเทียบ
กระบวนการทํางานก่อนและหลัง
การปรับปรุงกฎระเบียบที่ได้รับ
การปรับปรุงกระบวนการหรือ
กิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํา เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ 
แผ่นพับ หรือใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ การทํางาน และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยต้องแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

- เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ 
แผ่นพับ หรือช่องทางการสื่อสาร
อ่ืนที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือ
จัดให้มีขึ้นที่ทํา ให้บุคลากรของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ก า ร
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
การทํา งาน และข้อมูลท่ีเป็น
ประ โ ยชน์ ต่ อ ก า รพัฒนากา ร



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
ปฏิบัติงานระหว่างกันได้ 

- ห ลั ก ฐ า น ยื น ยั น ที่ แ ส ด ง ถึ ง
ประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสารดังกล่าว ได้แก่ ความ
สมบูรณ์ในการสื่อสารหรือการ
ถ่ า ย ท อ ด ข้ อ มู ล ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย ความสะดวก และ
ความรวดเร็ว 

4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้
จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและ
สังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
เป็ น รู ป ธ ร รมอย่ า ง ชั ด เ จนว่ า
สถาบันอุดมศึกษาได้มีการนําผลท่ี
ได้จากกระบวนการ จัดการความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน
และสังคม เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการสอน
ระหว่างสํานักสาขาวิชา คณะ หรือ
วิทยาเขตซึ่งนําไปสู่การพัฒนาการ
ส อนอ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ให้บริการระหว่างคณะ หรือวิทยา
เขตอันนํามาสู่การปรับปรุงการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
ให้บริการที่ดีขึ้นเป็นต้น 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบ
และช่องทางการเผยแพร่ผลที่ได้
จากกระบวนการจัดการความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้สังคม
รับทราบโดยระบุถึงช่วงเวลาใน
การเผยแพร่ในแต่ละช่องทางอย่าง
ชัดเจน 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
แผนการจัดการความรู้ประจําปี และรายงานสรุป
ประสบการณ์ ปัญหา ข้อจํา กัด แนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้มีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือพิจารณา และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ ที่ระบุผล
การดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
กําหนดปัญหาอุปสรรคข้อจํากัด
แนวทางแก้ไขและ ข้อเสนอแนะ



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
แผนการจัดการความรู้สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

จากการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หรือ
เอกสารอื่นที่มสีาระสําคัญเหล่านี้
ครบถ้วน ที่ทําให้สภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร
สถาบัน/คณะ/สํานัก มีข้อมูลเพียง
พอท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อการ
กําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

- หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่
สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต่อผู้มี
อํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก.พ.ร. 53 ตัวชี้วัด 16: ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ 
    สถาบันอุดมศึกษา 
 

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ 3 
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย : • ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2551 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดแนวทาง วิธีการ ให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ โดยให้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีกระบวนการส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ มีการกํา กับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยมเีอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 

สําเร็จ 
ครบถ้วน 

1-2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ

ครบถ้วน 
6 ประเด็น 

 
ประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้ 
ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ประจําของสถาบัน ในปีที่ผ่านๆ มา และนํา
ผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

- เอกสารสรุปรายงานผลการ
 ปฏิบัติหน้าที่ของ
 คณะกรรมการดําเนินงาน
 ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ในปีที่ผ่านๆมา 
- เอกสารที่แสดงว่ามีการนํา 
 ข้อมูลจากสรุปรายงาน
 ดังกล่าวมาใช้เพื่อทบทวน
 องค์ประกอบและบทบาท
 หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
 สภาวการณ์ปัจจุบัน 
- ผลสรุปการทบทวนองค์ประ 



 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

 กอบและบทบาทหน้าที่ของ
 คณะกรรมการฯ 
- ประกาศ/คํา สัง่แต่งต้ัง คณะ
 กรรมการฯชุดใหม ่หรือการ
 เพ่ิม-ลดบทบาทหน้าที่ของ
 คณะกรรมการฯชุดเดิม ให้
 ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2553 

2 สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมในการส่งเสริมและกํากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้ 

- เอกสาร/หลักฐาน การจัด
 ประชุม หรือกิจกรรมอื่น ที่
 แสดงให้เห็นว่าได้นําสรุป ผล
 การดําเนินงานมาทบทวน
 จรรยาบรรณวิชาชีพ
 คณาจารย์ให้เหมาะสม
 ทันสมยัยิ่งขึ้น และนํามา
 กําหนดเป็นแนวทางการ
 ดําเนินงานปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2553 โดยแนวทางน้ี
 ต้องระบุเป้าหมายการ
 ส่งเสริมและกํากับดูแลที่เป็น
 รูปธรรม และกําหนด
 ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
- เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันได้
 ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพ
 คณาจารย์และแนวทางการ
 ดําเนินงานที่กําหนดขึ้นได้รับ
 ความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการหรือผู้มี
 อํานาจ 

3 • สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด 
 
 
 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้
ว่าสถาบันอุดมศึกษามีการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่
กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
สามารถระบุช่วงเวลาในการ 



 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
• สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํา /ทบทวนความ
เหมาะสมของคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
กว้างขวางและปฏิบัติได้ 

ดําเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

- รายงานติดตามผลการดํา 
เนินงานตามแนวทางที่
กําหนดไว้ท่ีเสนอต่อผู้มี
อํานาจ 

- คู่มือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ และประกาศ
คําสั่ง หรือเอกสารอื่นท่ี
ยืนยันการประกาศใช้
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ที่ได้รับความ
เห็นชอบนั้นอย่างเป็น
ทางการ พร้อมหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถทําให้
คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใน 
ระดับสถาบัน / คณะ / 
สํานักและหน่วยงานระดับ
อ่ืนได้รับทราบและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ 

4 สถาบันอุดมศึกษาสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็น
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่นท่ีมีต่อ 
คณาจารย์ของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ 
และสถาบันนําข้อมูลนี้ไปใช้อย่างเป็นระบบในการ
กํากับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 

- ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ต่างๆ ซึ่งควรมมีากกว่า 2 
ช่องทาง ที่ทํา ให้สามารถรับ
ข้อมูลป้อนกลบั ความ
คิดเห็น และขอ้ร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนได้
เสียประโยชน์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน
ของคณาจารย์ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพข้อมูลนี้
ไปใช้อย่างเปน็ระบบในการ
กํากับดูแลและการส่งเสริม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ



 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

วิชาชีพคณาจารย์ 
- เอกสาร/หลักฐานจริงหรือ

ระบบจัดเก็บเอกสารที่
รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ช่องทางดังกล่าว 

- เอกสาร/หลักฐานที่
ผู้รับผิดชอบได้จัดทําสรุป
ข้อมูลดังกล่าวและเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือ
คณะกรรมการ หรือผู้มี
อํานาจ 

5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแล
และการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ให้ดีย่ิงขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณฯ มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการ
กํากับดูแลและดํา เนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการให้
รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง
ได้ 

- ระบบและกลไกที่ได้รับการ
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น ในการ
กํากับดูแลและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 

- รายงานสรุปหรือแผนภาพที่
แสดงให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาได้นํา
ระบบและกลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ 
มาใช้ในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
การวางแผนป้องกันการ
กระทํา ผิดจรรยาบรรณ 
หรือนํา มาปรับปรุง
มาตรการการกํากับดูแลผู้ไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 

- เอกสาร รายงานที่สรุป
วิธีการ/แนวทาง ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากสภาคณาจารย์/ที่
ประชุมคณบดี หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินการกับ
ผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ



 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 

วิชาชีพคณาจารย์และให้
รางวัลผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็น
แบบอย่างได้ 

6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความก้าวหน้าและมี
ก า รประ เมิ นประสิ ท ธิ ผลกา ร ดํ า เ นิ น ง านตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดทําเป็นรายงาน 
เสนอต่อผู้มีอํานาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน 

- รายงานสรุปผลการติดตาม
ความก้าวหน้าและสรุปการ 
ประเมินประสิทธิผลการดํา 
เนินงานที่ได้เสนอต่อผู้มี
อํานาจและ/หรือผู้บริหาร
สถาบัน ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการนําผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ในการกําหนด
กรอบแนวทางการ
ดําเนินงานหรือทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ได้ 

- หลักฐานยืนยันวันหรือ
ระยะเวลา ที่ผูร้ับผิดชอบ
เสนอรายงานสรุปผลดังกล่าว
ต่อผู้มีอํานาจและ/หรือ
ผู้บริหารสถาบนั 

- รายงานสรุปหรือแผนภาพที่
แสดงให้เห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาได้ดํา เนิน
การติดตามความก้าวหน้า
และประเมินประสิทธิผลการ
ดํา เนินงานตาจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 

 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน 
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับ
การผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการ
ท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

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

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

 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ มกีารวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้ง
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบัน 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- คู่มือเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการ เงิ น 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- คํ า สั่ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการพิ จ ารณารายรับ
ส่วนกลางของคณะ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  

- เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงิน  
- รายงานสรุปเปรียบเทียบการจัดสรร

เงิน  
3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ

การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- รายงานการใช้ จ่ายเงินของคณะ 
(สงป.301) 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

- แบบติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะ
และโปรแกรมวิชา 

- รายงานการใช้จ่ายเงินของคณะและ
โปรแกรมวิชาเสนอต่อคณบดี 

- บันทึ กการ เบิ กจ่ ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา

หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 
1294/2552 เ ร่ือง แต่งต้ังบุคคล
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- บันทึกแจ้งการปฏิบัติตามผลการ
ตรวจสอบของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน 

- รายงานการใช้ จ่ายเงินของคณะ 
(สงป.301) 

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

- รายงานการใช้จ่ายเงินของคณะและ
โปรแกรมวิชาเสนอต่อคณบดี 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เร่ือง ติดตามการใช้เงิน 

- คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ และ
งบประม าณแผ่ น ดิ น  ประจํ า ปี
งบประมาณ (แยกตามผู้รับผิดชอบ) 

- บันทึกการประชุมรองคณบดี ผู้ ช่วย
คณบดี เพื่อติดตามการใช้เงิน 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

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

Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.9.1) 
 สมศ.๑๕  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  

  ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการปะกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 มี ร ะบบและกล ไกการประกั นคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
 การศึกษา  
- คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ
 การศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภายในระดับโปรแกรมวิชา 
- ปฏิทินการดําเนินงานการ ประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับ คณะและระดบัโปรแกรมวิชา 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

- นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับคณะ  
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับโปรแกรมวิชา 
3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์

ของสถาบัน 
- ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา  

- ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- คู่มือประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

- โครงการประเมินผลลัพธ์ระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา 

- รายงานการประชุมประเมินผลลัพธ์และทบทวน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

- เว็บไชต์
http://sci.skru.ac.th/sciquanlity/index.ph
p 

- รายผลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- เว็บไซต์คณะ 
7 มีส่ วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

- บันทึกข้อความส่งผู้เข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานภายนอก 

- บันทึกตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

- เว็บไซต์ประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- E-SAR ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะ  

 



 

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

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.๑๕  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
 

คําอธบิาย 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ระบุไว้

ว่า “...“ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นั้นอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะ
เป็นตัวบ่งชี้ท่ีเน้นด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
นี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งช้ีนี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
หมายเหต ุ

๑. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ ๕ คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดกําหนด ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น 
- ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓ 
- ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 
- ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ 

๒. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวท่ี
กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งช้ีนั้นมาใช้แทน 

 

 
 
 
 
 
 



 

ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 7.1   :  ระดับความสําเร็จของการปะกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
นํ้าหนัก  : ร้อยละ 2.5 
 
คําอธิบาย  : ความสํ า เ ร็ จของการประกันคุณภาพตาม ข้ันตอนการดํ า เ นินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้กําหนดไว้
และนํา ผลที่ได้จากการดํา เนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ดําเนินการได้ 

สําเร็จ ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได้ 
สําเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 
กําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จดังนี้ 
ประเดน็ เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์และทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของสถาบันเพ่ิมเติม รวมถึงการจัดทําแผนการประกัน
คุณภาพประจํา ปีซึ่ ง ไ ด้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 

สถาบันอุดมศึกษาได้นําข้อมูล
จากผลการประกันคุณภาพมา
ทบทวนเพื่อดําเนินการด้านต่างๆ 
ดังน้ี 
- ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเหมาะสมกับ
เอกลักษณ์ของสถาบันและ
หน่วยงาน 
- ระบบประกันคุณภาพระเบียบ

วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร 
งบประมาณและระยะเวลาที่
แสดงว่าได้มีการประเมิน
คุณภาพภายใน 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า

สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางที่



 

ประเดน็ เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
ชัดเจนที่จะนําผลการประเมนิ 
ตนเองและระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน/
สถาบันให้เกิดผลดี 
- แผนการประกนัคุณภาพ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

2 • สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินตามแผนการประกัน
คุณภาพที่ประกาศ 
 
 
 
 
 
• สถาบันอุดมศึกษาดํา เนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษารวมท้ังจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

- เอกสารหลักฐานที่ ระบุวัน
เวลา และสถานที่ชี้แจงและ/
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด
และเกณฑ์การประเมินตาม
แผนการประกันคุณภาพท่ี
ประกาศ 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น

ถึงผลจากการดําเนินงานตาม
แผนการประกั นคุ ณภาพ
ภายในซึ่ งระบุ ช่ือกิ จกรรม 
ระยะเวลาที่ดําเนินงานผลผลิต 
งบประมาณที่ใช้ เป็นต้น 

3 • สถาบันอุดมศึกษาติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล
การติดตามเสนอผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 
• สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพภายในที่ กําหนดในระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า คณะหรือหน่วยงาน 
เทียบเท่าและสถาบัน 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาว่ามี การ
ติดตามความก้าวหน้าและ
รายงานผลการติดตามเสนอ
ผู้บริหารเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกไตรมาส 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดให้
มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพภายในที่



 

ประเดน็ เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
กําหนด ในระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า คณะหรอื
หน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบัน 

4 
 

• สถาบันอุดมศึกษาเสนอรายงานผลการประเมิน
ตลอดจนแผนการปรับปรุงต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• สถาบันอุดมศึกษานําข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาและผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนประจําปีเพื่อเสนอของบประมาณ 
ประจําปีถัดไป 
 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษานํา
ผลจากการตรวจติดตามและ
การประเมินคุณภาพไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงการ
บริหาร การจัดการศึกษา 

- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษานํา
รายงานผลการประเมินและ
แผนการปรับปรุงเสนอสภา
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
พิจารณาให้ความเห็น 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า  
สถาบันอุดมศึกษาได้มีการ
ประมวลข้อเสนอแนะหรือข้อ
สังเกตุจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาและผลการ
ประเมินเพื่อนํา มาใช้ในการ
วางแผนประจําปีเพื่อเสนอขอ
งบประมาณประจําปีถัดไป 
เช่น ร่างแผนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่
นําเสนอให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เป็นต้น โดย
สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องของข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันอุดมศึกษากับร่างแผน
ฯ ได้ 

5 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงาน - รายงานประจําปีที่เป็น



 

ประเดน็ เกณฑ์การใหค้ะแนน แนวทางการประเมินผล 
ประจํา ปีที่เป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพภายใน ให้ สํา นัก งา น 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 
วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา และ 
เผยแพร่รายงานให้สาธารณชน 
ทราบ 
 

รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในที่ประกอบด้วยรายงาน
การประเมินตนเอง และ
รายงานการประเมินของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
สถาบันอุดมศึกษาได้นําส่ง
รายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในที่ได้รับการพิจารณา
จากสภาให้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด ที่ระบุ
ระยะเวลาในการนําส่งเอกสาร
ดังกล่าวอย่างชัดเจน 

- ช่องทางการเผยแพร่รายงาน
ป ร ะ จํ า ปี ที่ เ ป็ น ร า ย ง า น
ประเมินคุณภาพภายใน ท่ี
ได้รับการพิจารณาจากสภา 
พร้อมท้ังระบุช่วงเวลาที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในแต่
ละช่องทางอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 10   องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   
 
หลักการ 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสํานึกให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่จะ
มุ่งเน้นภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE 
คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง 
 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ช่ัวดี มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง 
 
ตัวบ่งชี ้ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
  10.1   การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
  10.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดีตลอดจนเกดิ 
  พฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 :      การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  : สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความ
ร่วมมือกับทุกฝ่าย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน :  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก การสร้าง

และพัฒนาเครือข่าย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
 4.  รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นโยบาย 3 ดี (3D) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
6. มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3 ดี 

(3D) ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และ

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 



 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ 
บุคคล 
 

(3D) 
- นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

เร่ืองแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 

2 จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติด 
 

- โครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 

-  โครงการ / กิจกรรม ด้านคุณธรรม/
 จริยธรรม 
-  โครงการ / กิจกรรม ด้านภูมิคุ้มกันภัย
 จากยาเสพติด 

3 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมี
คุณภาพ 
 

- คําสั่งไปราชการเกี่ยวกับนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

- สรุปรายงานการประชุมช้ีแจงเรื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) 

4 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

-    บันทึกข้อความเชิญประชุมการประกัน
 คุณภาพการศึกษาภายในตาม นโยบาย
 สถานศึกษา 3 ดี 
-  สรุปรายงานการประชุมช้ีแจงเรื่อง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) 

5 กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 :    ผลที่ เกิดกับผู้ เ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ ดี ตลอดจนเกิด 
 พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   :    ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคสว่นจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีวินัย มีความประหยัด  มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และ
ตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้าน
การส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

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

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
 ครบท้ัง 3 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที 4 
การวิเคราะห์ตัวบง่ช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

และมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 
 

1.  ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธ
กิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและงบประมาณและ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและ
พันธกิจสนับสนุนจะต้องทํางานเช่ือมโยงบูรณาการทุกเร่ืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนได้แก่ 1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4)การวิจัย 5) 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและ
งบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จึงได้กําหนดตัวบ่งช้ีภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในบทที่ 3 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคณุภาพ 
 

จํานวนตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 

 
ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 
รวม 

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์
 และแผนดําเนินการ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 - 1 
 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2,  
และ 2.3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 2.4 , 
2.6 และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 และตัวบ่งชี้  
 สมศ.ท่ี 2, 3, 14 

7+3 
 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 และ 3.2  2 
4. การวิจัย ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1, 4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  5, 6, 7 3+3 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 และ 5.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  8, 9 2+2 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  5 1+2 
 

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

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  13 4+1 
 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกัน
 คุณภาพ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี  15 1+1 

รวม 3 18 1+12 22+12 



 

2. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติดังน้ันจึง
ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือได้ว่า
เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแหง่การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
 1)  บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ 
 ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ 
 แข่งขันได้ในระดับสากล 
 2)  บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม 
 จริยธรรม 
 3)  บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเอง 
 อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ 
 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
 1)  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง 
 กับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ 
 ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 
 2)  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี  
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษา 
 ผ่านระบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 
 3)  มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 อย่างต่อเนื่อง 
 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
 การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความ
ร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 



 

  1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและ
ใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบนัมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 
 3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตาม
ระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็และความยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 
 4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่าง
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ 
 1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศเพื่อ
เสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
 2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดังน้ัน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัว
บ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏใน
ตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือ 
ผลลัพธ ์

รวม 
 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้  

 สมศ.ที่ 2, 3 

1+2 
 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร 
 จัดการอุดมศึกษา 
 ก.  มาตรฐานด้าน 
  ธรรมาภิบาลของการ
  บริหารการอุดมศึกษา 

 
 
- 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 2.4, 
7.1, 7.3, 7.4, 8.1  

และ 9.1 

 
 

ตัวบ่งชี้  
 สมศ.ท่ี 13 

 
 

7+1 
 

 ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจ 
 ของการบริหารการ
 อุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2, 
2.3 และ 4.3 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1, 
2.6,2.7, 3.1,3.2,4.1, 

5.1, 5.2 และ 6.1 
 

ตัวบ่งชี้  
 สมศ.ท่ี 8, 9, 10, 
11, 14 และ 15 

 

12+6 
 

3. มาตรฐานด้านการสร้าง 
 และพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
 และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 และ 
7.2 

ตัวบ่งชี้  
 สมศ.ท่ี 5, 6, 7 

 

2+3 
 

รวม 3 18 1+12 22+12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ตัวบ่งช้ีตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน
อย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึง
สามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏใน
ตารางท่ี  3 
 
ตารางที่ 3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านบริหาร 
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต 
หรือผลลพัธ์ 

รวม 
 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มี 
 ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6, 2.7, 
3.1, 3.2, 5.1, และ 

5.2 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 และ 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 

ที่ 2, 3, 8 และ 9 

7+4 

2. ด้านกระบวนการภายใน - ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 2.1, 
2.4, 4.1, 6.1, 7.1, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ 10, 11, 13 และ 15 

 
 

9+4 
 

3. ด้านการเงิน ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 - 
 

2 
 

4.  ด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
 และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
และ 2.3 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 และ 7.2 ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ท่ี 5, 6, 7,และ 14 

4+4 

รวม 3 18 1+12 22+12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน
ท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ขส
ถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
หลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีก มาตรฐานละ4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน 
  1.1) ด้านกายภาพ 
  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุก
ประเภท พื้นที่ใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานมี
ครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทั้งนี้ อาคาร
และบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือ ความจําเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
  1.2) ด้านวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มหีลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
  1.3) ด้านการเงิน 
  สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามกองทุนมี
แผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการ
อุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจัดสรรการใช้จ่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนํารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมี
ระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
 



 

  1.4) ด้านการบริหารจัดการ 
  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กําหนดไว้ 
โดยมีสภาสถาบันทําหน้าที่กํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว้มีการเผยแพร่ผลการ
กํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย หลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบ 
หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
 2) มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการ
รับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ 
จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่อง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
  2.2) ด้านการวิจัย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและภายใต้
จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
  2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
  สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับ
สถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คําปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหา
คําตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึu3585 .อบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ือง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า
หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  2.4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการ



 

ปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและ
เรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานด้านนี้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบันดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเข้า 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือ 
ผลลัพธ์ 

รวม 
 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ - - - 

 
 

(2) ด้านวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
และ 2.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 
2.6 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14 5+ 
 

(3) ด้านการเงิน  ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  1 
 

(4) ด้านการบริหารจัดการ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 
7.2,7.3, 7.4 และ 9.1 

 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13 
และ 15 

6+2 
 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งช้ีที่ 2.7, 3.1และ 

3.2 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2 

และ 3 

4+2 
 

(2) ด้านการวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1และ 4.2 ตัวบ่งช้ี สมศ.ท่ี 5, 
6 และ 7 

 

3+3 
 

(3) ด้านการให้บริการทาง 
 วิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1และ 5.2 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8
และ 9 

2+2 
 

(4) ด้านการทํานุบํารุง 
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10 
และ 11 

1+ 
 

รวม 3 18 1+12 22+12 
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ภาคผนวก ก 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
8) อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ 

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อมอนุโลมให้ปรับตัว
บ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้ 
 ข้อ 4  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ 
   ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน60 วัน หลัง 
   สอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 
 ข้อ 5  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด 

   ปีการศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
แบบรายงานผลการประเมิน 

 
ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
  กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
    ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา 

  ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
      ระดับปริญญาเอก 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย1 
ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์   
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 16    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 17    
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1    

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 
    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 
    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4    
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5    
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6    
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7    
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.8    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 1     

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 2     

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 3     

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 4     

 



 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย1 
ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน  
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์   
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 14 
    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1    
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2    
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1    
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2    

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3 
    

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 5 
    

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 6 
    

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 7 
    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1    
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 8    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 9    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 18    
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 10    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 11    
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1    
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2    
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3    
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 12    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 13    
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1    
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1    
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 15   นําคะแนนที่ได้จากเฉลี่ยคะแนน

รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบมาบันทึกไว้ 

 



 

ตารางที่  ส.2  ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตร ี
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยัขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
    ค 1 สถาบนัที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 

  ค 2 สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 
 0.00 - 1.50     การดําเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50    การดําเนินงานต้องปรบัปรุง 
 2.51 – 3.50    การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.00     การดําเนินงานระดับด ี
 4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดมีาก 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1       

องค์ประกอบที่ 2       

องค์ประกอบที่ 3       

องค์ประกอบที่ 4       

องค์ประกอบที่ 5       

องค์ประกอบที่ 6       

องค์ประกอบที่ 7       

องค์ประกอบที่ 8       

องค์ประกอบที่ 9       

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้       

ผลการประเมิน       

 
 



 

 

ตารางที่  ส.3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

 
 

ผลการประเมิน 
≤ 1.50       การดําเนินงานของสถาบันยังไม่ได้คุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับพอใช ้
2.01 – 2.50   การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับด ี

2.51 – 3.00   การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับดมีาก 

 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 
      

มาตรฐานที่ 2 
      

 มาตรฐานที่ 2 ก 
      

 มาตรฐานที่ 2 ข 
      

มาตรฐานที่ 3 
      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 
      

ผลการประเมิน 
      

 
 
 
 



 

ตารางที่  ส.4 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 
 

ผลการประเมิน 
≤ 1.50       การดําเนินงานของสถาบันยังไม่ได้คุณภาพ 

1.51 – 2.00   การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับพอใช ้
2.01 – 2.50   การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับด ี

2.51 – 3.00   การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับดมีาก 

 

หมายเหตุ 

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      

ด้านกระบวนการภายใน 
      

ด้านการเงิน 
      

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 
      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 
      

ผลการประเมิน 
      

 
 
 
หมายเหตุ : รายงานควรมีความยาว 15 - 20 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมภาคผนวก 
 



 

ตาราง ส 5. ผลการการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
  กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
    ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา 

  ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
   กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
       ระดับปริญญาเอก 

มุมมองด้านการบริหารจดัการ 

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

หมายเหตุ

I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความ
พร้อมในการจดัการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ       
(2) ด้านวิชาการ       
(3) ด้านการเงิน       
(4) ด้านการบริหารจัดการ       
เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1       
2. มาตรฐานดา้นการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต       
(2) ด้านการวิจัย       
(3) ด้านการให้บริการทาง 
 วิชาการแก่สังคม 

      

(4) ด้านการทํานุบํารุง 
 ศิลปะและวัฒนธรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2       
เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกมาตรฐาน       
ผลการประเมนิ       



 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 

 
No. ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2553 
1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
2 - ระดับอนุปรญิญา 
3 - ระดับปริญญาตร ี
4 - ระดับ ป.บัณฑิต 
5 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
6 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 
8 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
9 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
10 - ระดับปริญญาเอก 
11 จํานวนหลักสูตร(ที่ไมใ่ช่วิชาชพี)ที่เปิดสอนทัง้หมด 
12 - ระดับอนุปรญิญา 
13 - ระดับปริญญาตร ี
14 - ระดับ ป.บัณฑิต 
15 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
16 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
17 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 
18 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
19 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
20 - ระดับปริญญาเอก 
21 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดิสอนทั้งหมด 
22 - ระดับอนุปรญิญา 
23 - ระดับปริญญาตร ี
24 - ระดับ ป.บัณฑิต 
25 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
26 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
27 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 
28 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
29 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
30 - ระดับปริญญาเอก 
31 จํานวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชพี) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 
32 - ระดับอนุปรญิญา 
33 - ระดับปริญญาตร ี
34 - ระดับ ป.บัณฑิต 



 

No. ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2553 
35 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
36 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
37 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 
38 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
39 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
40 - ระดับปริญญาเอก 
41 จํานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 

(กรณีที่เป็นหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ) 
42 - ระดับอนุปรญิญา 
43 - ระดับปริญญาตร ี
44 - ระดับ ป.บัณฑิต 
45 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
46 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
47 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 
48 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
50 - ระดับปริญญาเอก 
51 จํานวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชพี) ที่เป็นไปตามu3648 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 หรือกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
52 - ระดับอนุปรญิญา 
53 - ระดับปริญญาตร ี
54 - ระดับ ป.บัณฑิต 
55 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
56 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
57 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 
58 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
59 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
60 - ระดับปริญญาเอก 
61 จํานวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 และ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 และเกณฑ ์
มาตรฐานสาขา วิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสตูรสาขาวิชาชพี) 

62 - ระดับอนุปรญิญา 
63 - ระดับปริญญาตร ี
64 - ระดับ ป.บัณฑิต 
65 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 
66 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 
67 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) 



 

No. ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2553 
68 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) (ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) 
69 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
70 - ระดับปริญญาเอก 
71 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับการศกึษาที่มีความรว่มมือในการ 

พัฒนาและบรหิารหลักสตูรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพ  
ของหลักสูตร 

72 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
73 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกต)ิ 
74 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
75 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี(ภาคปกต)ิ 
76 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี(ภาคพิเศษ) 
77 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกต)ิ 
78 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) 
79 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ 
80 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ (แผน ก) 
81 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ (แผน ข) 
82 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
83 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) (แผน ก) 
84 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) (แผน ข) 
85 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู (ภาคปกต)ิ 
86 - จํานวนนักศึกษาปัจ จุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู (ภาคพิเศษ) 
87 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ 
88 - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
89 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทัง้หมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
90 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 
91 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทํา 
92 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 
93 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
94 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอ่ระดับผู้สําเร็จการศึกษา 
95 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
96 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีจ่บโดยแผน ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
97 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีจ่บโดยแผน ข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
98 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
99 เงินเดือนหรอืรายได้ตอ่เดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่) 
100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการประเมินคณุภาพตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ(แบ่งเป็น ๒ กรณ)ี 
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101 - ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนนเตม็5) 
102 - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ผูส้ําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนน

เต็ม5) 
103 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ(แบ่งเป็น ๒ กรณ)ี 
104 - ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนนเตม็ 5) 
105 - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ผูส้ําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
106 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 
107 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ 

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(แบ่งเป็น 2 กรณี) 
108 - ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนนเตม็ 5) 
109 - ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ผูส้ําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย(คะแนน

เต็ม 5) 
110 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 
111 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศกึษาตอ่ 
112 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 
113 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
114 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 
115 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศกึษาที่ผ่านมา (กรณีที ่

เลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นคา่การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 
116 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งอาจารย์ 
117 - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไมม่ีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี
118 - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไมม่ีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 
119 - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไมม่ีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
120 - จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
121 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ี
122 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 
123 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
124 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
125 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ี
126 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 
127 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
128 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
129 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี
130 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท 
131 - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
132 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. และศ. ปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
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ประเมินเป็นคา่การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

133 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่ง รศ. และศ. ปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลอืกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นคา่การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

134 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 
135 - ระดับอนุปรญิญา (ภาคปกติ) 
136 - ระดับอนุปรญิญา (ภาคพิเศษ) 
137 - ระดับปริญญาตร ี(ภาคปกติ) 
138 - ระดับปริญญาตร ี(ภาคพิเศษ) 
139 - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) 
140 - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) 
141 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
142 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
143 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
144 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกต)ิ 
145 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) 
146 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 
147 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
148 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ีจ่ัดบริการให้นกัศึกษา 
149 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กับ

สถาบัน 
150 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร์ 

และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทกุปีการศึกษา 
151 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อปุกรณ์การศึกษา และจุดเชือ่มตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย 

152 ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา 

153 ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

154 จํานวนหลักสูตรที่มีรายละเอยีดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

155 จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรอืจากการทําวิจัย 

156 จํานวนหลักสูตรที่มีการใหผู้้มปีระสบการณท์างวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
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157 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
158 จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
159 จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่บรรลเุป้าหมาย 
160 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติ 
161 จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ
162 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาที่มกีารนําความรู้ด้านการประกนัคุณภาพไปใช ้แยกตามประเภทกิจกรรม 
163 - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
164 - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
165 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
166 - จํานวนกิจกรรมสร้างเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 
167 - จํานวนกิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
168 จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 
169 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 
170 จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจําทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
171 จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจําทีไ่ด้รับความรูด้า้นจรรยาบรรณการวิจัย 
172 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
173 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
174 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
175 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
176 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
177 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
178 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
179 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
180 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศกึษาตอ่) 
181 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
182 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
183 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
184 จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 
185 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
186 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
187 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
188 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
189 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่ในการประชมุวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ
190 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารรับรองการใช้ประโยชนจ์รงิจากหน่วยงานภายนอกหรอื
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ชุมชน 

191 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 
192 จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 
193 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)ที่ตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรอื
คณะกรรมการจัดประชมุประกอบด้วย ศ. หรือผูท้รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิ 

194 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์) ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทาํ 

195 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์) ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ีชือ่ปรากฏอยูใ่นบัญชีรายชือ่วารสารระดับชาติที ่สกอ. เผยแพร่ใน 
Website ของสํานักงานฯ 

196 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์) ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มลูสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น
นอกเหนอืจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

197 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ (สารนิพนธ์) ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI 

198 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนพินธ์ที่เผยแพร ่(ปริญญาโท) 
199 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)หรือการ

จัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
200 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)หรือการ

จัดการแสดง (Performance) ระดับชาต ิ
201 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)หรือการ

จัดการแสดง (Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
202 จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)หรือการ

จัดการแสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 
203 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition)หรือการ

จัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 
204 จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) 
205 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ของวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ

วิชาการระดับชาติทีม่ีกองบรรณาธิการจัดทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศ. 
หรือผูท้รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิ 

206 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมลู TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิที่มีกองบรรณาธกิารจัดทํารายงานฯหรอืคณะกรร 

207 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มชีือ่
ปรากฏอยู่ในบญัชีรายชือ่วารสารระดับชาตทิี่สกอ. เผยแพร่ใน Website ของสํานักงานฯ 
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208 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมลูสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือจากฐานข้อมลู ISI หรือบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในบ 

209 - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

210 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 
211 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุมประกอบด้วยศ. หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกส 

212 - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทาํรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ป 

213 - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในบญัชี
รายชื่อวารสารระดับชาติที่สกอ. เผยแพร่ใน Website ของสํานักงานฯ 

214 - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรบัในศาสตร์นั้นนอกเหนอืจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิu3594 ชาการ (Journal) ทีม่ีชือ่ปรากฏอยูใ่นบัญชีรายชือ่วารสาร 

215 - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

216 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่
217 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรอืการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
218 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรอืการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับชาต ิ
219 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรอืการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
220 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรอืการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับคภูมภิาคอาเซียน 
221 - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรอืการจัดการแสดง 

(Performance) ระดับนานาชาต ิ(ทั้งในและนอกประเทศ) 
222 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ภายนอกสถาบัน 
223 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน ์ภายนอกสถาบัน 
224 จํานวนรวมของผลงานวิชาการ 
225 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
226 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
227 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
228 - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
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ทางวิชาการแล้ว หรอืตําราหรือหนังสอืทีม่ีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

229 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ 
230 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอน 
231 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการวิจัย 
232 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
233 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสูก่ารปรับปรุงรายวิชา 
234 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสูก่ารเปิดรายวิชาใหม ่
235 จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลทีใ่ช้กับการตอ่ยอดสู่หนังสอืหรอืตํารา 
236 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
237 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 
238 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) 
239 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
240 งบดําเนินการทั้งหมด 
241 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่และทีด่ิน (ปีการศึกษา) 
242 เงินเหลือจ่ายสทุธิ 
243 สินทรัพย์ถาวร 
244 จํานวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอตัลักษณ์ของสถาบัน 
245 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ 

เผยแพร่ให้หนว่ยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน ์
246 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
247 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
248 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลีใต ้
249 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร 
250 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง 
251 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น 
252 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ 
253 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาไทย 
254 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า 
255 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน 
256 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู 
257 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ 
258 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว 
259 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม 
260 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 
261 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซยี 
262 - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชใ้นกลุม่ประเทศอาเซียนอื่นๆ 



 

No. ชื่อข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2553 
263 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที ่

กําหนดทั้งหมด 
264 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีใต้ที่กําหนด 
265 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด 
266 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด 
267 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด 
268 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด 
269 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยที่กําหนด 
270 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด 
271 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนทีกํ่าหนด 
272 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กําหนด 
273 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด 
274 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด 
275 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่กําหนด 
276 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทีกํ่าหนด 
277 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด 
278 - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนอื่นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ที่    ๑๒๓/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
๖. รศ.วรรณี  ธรรมโชติ  กรรมการ 
๗. รศ.ยาใจ   โรจนวงศ์ชัย  กรรมการ 
๘. ผศ.พิกุล   สมจิตต์   กรรมการ 
๙. ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวทัศนา   เมฆเวียน  กรรมการ 
๑๑. นางสาวเสาวนิตย์  ชอบบุญ   กรรมการ 
๑๒. นางอมรรัตน์  ชูชื่น   กรรมการ 
๑๓. นางสาวรุจินันท์   ชมภูฆัง   กรรมการ 
๑๔. นายบุญช่วย  ตั้งอนุตรกุล  กรรมการ 
๑๕. นายธีรภัทร์  มณีเกษร  กรรมการ  
๑๖. นางสาวสุณี  พลธา   กรรมการ 
๑๗. นางสาวสมจติ  ขุนจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวจุฑารัตน์  ดุกหลิ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทบาทหน้าที ่   

๑.  กําหนดนโยบายและวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สํ า นั ก ง า น รั บ ร อ ง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒.  กํากับ ดูแล ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และโปรแกรมวิชา ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชา 
๔.  กํากับแนวทางการประเมินและตรวจสอบ 

 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

                สั่ง     ณ  วันที่   ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
      

                                                                                                     
               (ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร) 
                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                       
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คณะกรรมการจัดทําคู่มือ รายงานประจําปี การประเมนิคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา    

1. ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพทิยาธร 
2. นางฤดีดาว ช่างสาน 
3. ดร.สชุีวรรณ ยอยรู้รอบ 
4. ดร.สุวรรณ ี พรหมศิร ิ
5. นายเสรี เรืองดิษฐ ์
6. ดร.พลพัฒน ์ รวมเจริญ 

 
บุคลากรจัดพมิพ์ / รวบรวมข้อมูล  

1. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ 
2. นางสาวสมจิต  ขุนจันทร ์
3. นางสาวจุฑารัตน ์ ดุกหลิม่ 
4. นางอมรรตัน ์  ชูชื่น 
5. นางสาวสุณี  พลธา 
6. นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง 
7. นายบุญช่วย  ตั้งจารุณัฐ 
8. นายธีรภัทร์  มณีเกษร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




