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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ซึ่งระบุว่า “ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดย มาตรา 48 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท าการรายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน” ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบ
บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้ให้ความส าคัญในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ได้พัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยด าเนินการจัดท า 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ด าเนินการเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รายละเอียดของ
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยและตัวบ่งชี้พัฒนา ทั้งยังประกอบด้วยเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ และรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุก
หน่วยงานพร้อมกับช่วยให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะ
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

1.1  ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่น
และชุมชน 
 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท า
หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็น
กลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใ้ช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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 9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมี

วัตถุประสงคด์ังนี้  
 1) เพ่ือใหส้ถาบันได้มีการพัฒนามุง่สู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของ
ตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างตอ่เนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
2. กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” 
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด 
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า 
“สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอ
ผลการประเมินตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
2.2  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา

อุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการกล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจ
ของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจาย
อ านาจในระดับทอ้งถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบ
รับรองวิทยฐานะ  (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

 
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม

สนองตอบความต้องการของทอ้งถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เขา้สู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน 
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได ้

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา  ทั้ง
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะที ่2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์
และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทาง
วิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วง         
ปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุมกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ 
อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูง  
ที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ 
มุง่สู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
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2.3 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน เช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบัน
ที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวง มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของ
ประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ ์แนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา   
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หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
จึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่ าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาใน ปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมินคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 7 

 

3.1  แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
3.1.1 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบ
คุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผนการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่

ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเขา้ และกระบวนการซึ่งสามารถส่งเสริม

และน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด สะทอ้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะ
และสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเขม้แข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกิน
ความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
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3.1.2 มำตรฐำน ตัวบง่ชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา            

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ     

มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดย
ก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการ
ด าเนินการนั้นๆ รว่มกันกอ่นที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5  

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 
5 โดยเป็นคา่ต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็น
คะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจ
ในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็น   ตัวบ่งชี้ในระดับ
คณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้
ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุง่ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถ
สะทอ้นผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
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3.1.3 กลไกกำรประกันคุณภำพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญ
และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่
ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้อง
จัดท าคูม่ือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคญัคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันไดใ้นทุกระดับ 

 
3.1.4 ระบบฐำนขอ้มูลและระบบสำรสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผล

การด าเนินงานจะไมส่ามารถท าได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง 
ถูกตอ้งตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้น
ฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนด  พันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชพี รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
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อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน  ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาต ิมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้งมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่
พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน
แผนภาพที่  1.1 

 

แผนภำพที่ 1.1  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคณุภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคณุภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่
เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที ่3 

แนวการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู/้สังคมแห่งความรู ้

 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

 

มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานด้านการบริหาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

 
 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 
 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

การประกันคณุภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลติทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 11 

 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

1. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ

พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตทีต่ลาดงานตอ้งการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายใน
เขา้สู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี ้
ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ 
ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้น
ต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติดา้นตา่งๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ
มาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุง่เน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์
นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้  
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โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุก
มิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมี
ความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะ
ทางที่เนน้ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  จึงได้ก าหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องใน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process 
performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)  ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์  การเรียนการสอน ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต  ซึ่งจะ
พิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้
ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง 
กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ของคณะ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1    
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพใน
ภาพรวม 

จุดมุง่หมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน  อันจะน าไปสู่
การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการ
ติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ
บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดย
ให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษาโดยคณะกรรมการประจ า หลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน
คุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด 
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
3. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่
เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 –  เดือนที่ 12 ของ 
ปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอ
ตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน ก ำหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษา
ถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 16 

 

4. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าวงจรคุณภาพ 

PDCA  คือ 1. การวางแผน (Plan)  2. การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)  3. การประเมินคุณภาพ (Check)       
4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action)  และมีแนวทางในการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบ PDCA 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

กำรควบคุมคุณภำพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 
- จัดท าแผนการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

กำรตรวจสอบคุณภำพ 
- ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

กำรประเมินคุณภำพ 
- ระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร 
- ระดับส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 
- ระดับคณะ 
- ระดับมหาวิทยาลัย 

กำรปรับปรุงและพัฒนำ 
- ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและน ามาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือน าไปลงสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณถัดไป 

กลไกกำรประกันคุณภำพ ระบบกำรประกันคุณภำพ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง 

กำรควบคุมคุณภำพ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

รายงานการประเมินตนเอง 

สรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาคุณภาพ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online)  

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องคป์ระกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อย

ละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย เป็นดังนี้ 
1. ประธำนกรรมกำร 

- ผู้ที่เปน็หรือเคยเปน็ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณเ์ป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมกำร 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท า หน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย     
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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ค ำส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องและนิยำมศัพท์ 

 คุณภำพกำรศึกษำ  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ  ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัด
การศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  หมายถึง   การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆ สามารถให้
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ  หมายถึง  การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือก ากับการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
 กำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยว่าส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ 
 องค์ประกอบคุณภำพ  หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 ดัชนีบ่งชี้  หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 ดัชนีบ่งชี้คุณภำพ  หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
 ผลผลิตทำงกำรศึกษำ  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตการวิจัย การ
บริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอ่ืน  ๆของสถาบันอุดมศึกษา 
 มำตรฐำนกำรศึกษำ  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถานศึกษานั้น 
 กำรประกันคุณภำพภำยนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 กำรรับรองมำตรฐำน หมายถึง การให้การรับรองการท าการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมิน
ภายนอก ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 
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 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ควำมรู้ที่แฝงอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 
 2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่
ท างาน 
 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 (5) การน าประสบการณ์ จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน 
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ใน
รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคน
คนเดียว 
 กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
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 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของ
ตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว
อย่างสมบูรณ์ 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 
 อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมี
บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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 งำนวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม ่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 
สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย 
ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา (ให้นับรวมผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร  
ทั้งนี ้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (กกอ.ในการ
ประชุมครั้งที ่12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนด
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร 
 พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 
องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
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ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับซึ่งมคีวามสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิด
สอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี ้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได$รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ 
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได$ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 อำจำรย ์หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่
ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได ้
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 
1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
การประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และผลการด าเนินงาน  ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติม

ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับสถาบัน จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
 หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
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สูตรการค านวณ   
คะแนนที่ได้  = 

 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย     
ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต 

1. ตารางสรุปจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
2. ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉล ี่ย  =  ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ของทุกหลักสูตร =   
คิดเป็น........ คะแนน  

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1......................................................................................... ................ 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  

     ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

        จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุ ดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น 
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด
สอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =   
 
 
หมายเหตุ  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

 พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน
 การส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิ
 ปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้อง
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ
  ลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุใน
  ค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

X 100 

X 5 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถสะท้อนอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ค่าร้อยละ = ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก = 
คิดเป็น........ คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1........................................................................... .............................. 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5   
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป  
 
สูตรการค านวณ  1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
  
 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได=้  
 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถสะท้อนอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
          จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

X 100 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ค่าร้อยละ = ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ = 
คิดเปน็........ คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................ ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 32 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 

ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและ
นอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. จดับริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใชช้ีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานและผูเ้ข้าร่วมโครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาเร่ืองบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวดา้นการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

1. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่ให้บริการ
พิเศษนอกหลักสูตร ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

1. โครงการสัมมนา “การพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่วัย
ท างาน” 
2. โครงการศึกษาดูงาน 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 5 ด้าน  
 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

1. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 5 ด้าน  
2. ผลสรุปการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 5 ด้าน 
3. รายงานการประชุม 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 1. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
2. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. รายงานการประชุมการท าแผนพัฒนานักศึกษา 
3. แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรม
ในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1. แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
3. โครงการ/กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
4. โครงการ/กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
5. โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

1. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1. สรุปโครงการ/กิจกรรม   
2. รายงานการประชุม 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. สรุปโครงการ/กิจกรรม   
2. รายงานการประชุม 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

1. สรุปโครงการ/กิจกรรม   
2. รายงานการประชุม 
3. แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีถัดไป 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2................................................................................. ........................ 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1.......................................................................................................... .. 
2............................................................................................................  
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................ 
 
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ประเมินตนเอง 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของ
สถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์
และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 

(Visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย าชภัฏสงขลา 
2. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยกองทุนวิจัย 
พ.ศ. 2550 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
รับเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือการวิจัย  
5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวจิัยมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลาว่าด้วยการให้ทุนสนับสนนุการวิจยั  
6. คู่มือนักวิจัยการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณวิจยั 
7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย 
8. ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารงานวิจัย 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (Visiting professor) 

1. โครงการ/กิจกรรม 
2. เอกสารการจัดสรรงบประมาณด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัย 
3. แบบติดตามการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.
2550 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
เงินและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ. 2554 
3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

5. ประกาศ/หนังสือที่เกี่ยวกับการเปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายในและภายนอก 
6. ค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรทุนวิจัย 
7. ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง การรับสมัครทุน
สนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุ มวิ ชาการหรือการตี พิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. สารประชาสัมพันธ ์
2. โครงการน าเสนอผลงานวิจัย 
3. โครงการประชุมวิชาการและงานวิจัย 
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ฐานข้อมูลการวิจัย 
6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
7. งบฯสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
8. ขั้นตอนการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลั งใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.
2550 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับ
เงินและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการวิจัย 
พ.ศ.2554 
5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลาว่าด้วยการให้ทุนสนบัสนนุการวิจัย  
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 6. คู่มือนักวิจัยการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณวิจัย 
7. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน 
8. โครงการที่เกี่ยวกับวิจัย 
9. โครงการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการวิจัย 
10. คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1. คู่มือนักวิจัย การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
3. โครงการงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานวิจัย 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2............................................................................ ............................. 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1..................................................................................................... ....... 
2............................................................................................................  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนที่ได้ =  

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการด าเนินงานของทุกคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนถึง
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลการผลิต
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2. รายชื่อและจ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
3. แผนการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 
4. จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด 

 
 
 
 
 

 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

                  จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

คะแนนที่ได้ = คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผล
การประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก
สถาบัน) = 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1................................................................. ........................................ 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่ าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนที่ได้ =  

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการด าเนินงานของทุกคณะ ซึ่งสามารถสะท้อน
ถึงอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ

1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ  
2. ชื่อเจ้าของผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ  
3. ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และหลักฐานการรับรองคุณภาพ 

 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

                  จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 47 
 

การพัฒนาองค์วามรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 5. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปี
การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

คะแนนที่ได้ = คะแนนที่ได้ในระดับ
สถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลการประเมิน 
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย = 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2..................................................................................................... .... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  
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สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2................................................................................. ........................... 
 
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ประเมินตนเอง 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบ
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร             

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ               
กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการ
บริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์
ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 

2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

1. แผนการบริการวิชาการทางวิชาแก่สังคม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
3. รายงานการประชุม 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

1. แผนการบริการวิชาการทางวิชาแก่สังคม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
3. รายงานการประชุม 

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

1. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการทางวิชาการ
แก่สังคม 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการทางแก่สังคม 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

1. หนังสือเชิญเขา้ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
2. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
3. โครงการเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
2. รายงานการประชุม 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 

สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2.................................................................................................... ........ 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ  
พันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตวับ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

1. นโยบายด้านการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้ก ากับติดตามด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนการก ากับติดตามด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ผลการเสนอกรรมการประเมินความส าเร็จ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สรุปรายงานการประชุม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1.  เว็บไซต์ต่าง ๆ  
2.  สารประชาสัมพันธ์  
3. สรุปข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 54 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

1. ค าสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่....................... 
2  ภาพถ่ายการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์
และตัดสินการประกวดด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

  

 
สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1......................................................................................................... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  
 
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ 
    ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
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2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึ กษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม

ระบบ 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค  
3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  
4. แผนกลยุทธ์การบริหารเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกจิ และเอกลักษณ์ของคณะ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส 
3. รายงานการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
2. รายงานการบริหารความเสี่ยง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
4. สรุปรายงานการประชุม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

1. รายงานการบริหารงานของผู้บริหาร 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
2. แผนการจัดการความรู้ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
2. รายงานการประชุม 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 
2. รายงานการประชุม 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริหารของสถาบันเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................ ................................................ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีก ากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์การประเมิน   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

  
คะแนนที่ได้  = 
 

 
หมายเหตุ : คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
ค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ

ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการด าเนินงานของคณะที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าได้มี
ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงาน
ในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะทุกคณะ 

 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2557 หน้า 60 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉล ี่ย  =  คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับคณะของ
ทุกคณะ =   
คิดเป็น........ คะแนน  

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1......................................................................................................... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2.......................................................................................................... .. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดย

การด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      โทรศัพท์  : 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. มี ระบบและกลไกในการก ากับติ ดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 
3 .นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. แผนการประกันคุณภาพ 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 
2. รายงานการประชุมพิจารณาผลการด าเนินการ 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

1. คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ
ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

1. รายงานผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตรและทุกคณะ 
2. วาระการประชุมพิจารณาผลการด าเนินการ 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
มาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 
3. รายงานการประชุม 
4. แผนพัฒนาคุณภาพ 

6 .  มี ผลการประเมิ นคุณภาพทุ กหลั กสู ตรผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

1. รายงานผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตร 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 

จ านวน....ข้อ 
(ระบุข้อ) 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2............................................................................................... .......... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2............................................................................................................  
 
สรุปภาพรวมองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1...................................................................................................... ... 
2...................................................................................................... ... 
จุดที่ควรพัฒนา   
1…………………………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1............................................................................................................  
2........................................................................ .................................... 
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ  
5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  
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ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมโดยมหาวิทยาลัย จ านวนรวม                    
  1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ดังนี้       
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.4    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้          

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งเน้น
การประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผล   
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :      โทรศัพท์  : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      โทรศัพท์  : 
 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

หมายเหตุ ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี ระดับส านัก/สถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง

 ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ผลการด าเนินการซึ่งสามารถสะท้อนการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
 
 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตาม
ระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐาน
 หรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถาบันได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่ เป็นรูปธรรมในการจัดการ
เพ่ือให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการ

ติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน 
ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภา
สถาบัน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่
ก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 
5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
6 .รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย      
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 

    

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตัวบ่งชีพ้ัฒนาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
พัฒนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเอง จ านวนรวม ................. ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

  

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
ล าดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต   

2 การวิจัย   

3 การบริการวิชาการ   

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

5 การบริหารจัดการ   

ผลการประเมิน   
 

หมายเหตุ  : 1.  คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  
  2.  ผลการประเมิน  หมายถึง  ผลการการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ตัดสิน 
   ของ สกอ.ซึ่งการแปรผลจะเป็นการอธิบายว่า 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 2  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  
ผลการประเมิน  
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ระดับมหาวิทยาลัย การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4    
พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละ
พันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย 
เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก 

 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR ระดับมหาวิทยาลัย) 

 
1.  ปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  บทสรุปผู้บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา 2557 
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 

 
 

วันเดือนปีที่รายงาน 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

(ไม่เกิน 10 บรรทัด) 
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3.  ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  สารบัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
ควรประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับการตรวจ

ประเมิน 
2. องค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. สมศ.) ที่จัดท ารายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษา 
3. อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

                                                                  ลงชื่อ.................................... 
(..............................) 
(ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) 

                                                                   วันเดือนปีที่รายงาน 

                                                                     (ตรงกับหน้าปก) 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ (หากมีสารบัญตาราง สารบัญภาพ ให้เรียงล าดับ) 
บทน า 
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
บทที่ 2 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
บทที่ 3 สรุปผลของหน่วยงาน 
ภาคผนวก 
บรรณานุกรรม 
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5.  บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
(ไมเ่กิน 10 หน้า) 

 
ควรประกอบด้วย 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
2. นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
3.  ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
4.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการตรวจในปีที่ผ่านมา 
5.  การน าผลการด าเนินงานปีก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีปัจจุบัน 
6.  แผนพัฒนาคุณภาพ 

 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

1. ประวัติความเป็นมา 
2. ปรัชญา : ปณิธาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ 
3. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
4. แผนยุทธศาสตร์/กลยทุธ์ ของหน่วยงาน 
5. สรุปข้อมูลพ้ืนฐานโดยสังเขปแบบตาราง 

- จ านวนบุคลากร 

- จ านวนนักศึกษา 

- จ านวนเงิน (งบประมาณ) 

- จ านวนโครงการ 

- จ านวนผลงานวิจัย 

- จ านวนผลงานวิชาการ 

- จ านวนหลักสูตร 
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7.  ผลการด าเนินงานการประกันคุภภากการึกกาา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประกันคุภภากการึกกาา 

เกริ่นน า   หน่วยงานมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 อะไรบ้าง จ านวนกี่ตัวบ่งชี้ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
1. ตัวบ่งช้ีมาตรฐาน 
  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  
2. ตัวบ่งช้ีเกิ่มเติมของมหาวิทยาลัย 
 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
3. ตัวบ่งช้ีกัฒนาของส านัก สถาบัน 
 รายงานตามที่ส านัก สถาบันด าเนินการ 
 
หมายเหตุ  ท าจนครบทุกองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ที่ก าหนด โดยใช้แบบการรายงานเดียวกัน
 ตามคู่มือฉบับนี้ ในบทที่ 2 
 

บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุภภากการึกกาา 

เกริ่นน า   การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย    
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด
ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
2. ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
3. ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
4. รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 1 – องคป์ระกอบที่ 5 
 
หมายเหตุ  ท าจนครบ โดยใช้แบบการรายงาน ตามคู่มือฉบับนี้ ในบทที่ 3 
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9.  ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  บรรภานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ควรประกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ข้อมูลอื่นๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
3. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 
 
 
 
 

บรรภานุกรม 
(ควรใช้ตามแบบมาตรฐาน APA) 
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