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คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพัฒ นาการ
ดํา เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ กษา ระดั บ อุด มศึก ษา มี การจัด ทํ า
มาตรฐานที่เ ป็น แนวปฏิบัติ ในการจั ด การศึก ษาให้มี คุณภาพมาตรฐานเพื่อ ตอบสนองเจตนารมณ์ แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งในระดับชาติ
และระดับอุดมศึกษา ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นภายใต้หลักการให้มีความ
ครบทุกมิติของระบบ มีความสมดุลของมุมมองการบริหารจัดการทุกด้าน
ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและดําเนินการประกันคุณภาพที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จึงได้จัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และบรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้
โดยคู่มือฉบับ นี้ป ระกอบด้วยตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกลุ่ม ข คือ
สถาบันที่เ น้น ระดับปริญ ญาตรี จํา นวน 9 องค์ป ระกอบ 23 ตัวบ่งชี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครพนม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ รวมทัง้ สิ้น 42 ตัวบ่งชี้
การจัด ทํา คู่มือฉบับ นี้ เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัย ฯ ใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของวิทยาลัย
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัย นครพนม ได้ก่อตั้งขึ้น ตามนโยบาย
ด้านการสาธารณสุข ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔) กําหนดให้มี
การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตําบล โดยจัดให้มีพยาบาล ๑ คน
ในสถานีอนามัยตํา บลทุกแห่ง ดังนั้นเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรทางด้า นการพยาบาลให้เพีย งพอต่อการ
ดําเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ขึ้น อีกแห่ง หนึ่ง เพื่ อจะให้บุต รหลานของประชาชนในเขตจังหวัด ใกล้เ คีย ง เช่น มุ กดาหาร สกลนคร
หนองคาย เป็น ต้น มาศึ กษาในวิ ทยาลั ย แห่ งนี้ เพื่อ มิต้ องเดิน ทางไปศึ กษาที่ อื่น เริ่ มก่ อสร้า งโดยใช้
งบประมาณผูกพันปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้อํานวยการคนแรก
ผู้อํานวยการคนที่สอง คือ นางสาววรรณดา มลิวรรณ ผู้อํานวยการคนที่สาม คือ ดร. สมประสงค์ โอวาทกา
ผู้อํานวยการคนที่สี่ คือ นางเพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ปัจจุบันคณบดี คือ นางเยาวลักษณ์ โพธิดารา
ปีการศึกษา ๒๕๓๖ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้เ ริ่มผลิต นักศึกษาหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ และใน
วันที่ 2 กันยายน 2548 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ได้เข้ามาสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
ปัจ จุ บั น วิ ท ยาลั ย เปิด สอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 มี จํ า นวน
นักศึกษาทั้งสิ้น 597 คน





๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
1.2.1 ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล และการสาธารณสุขให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ด้านบริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข บริการสาธารณสุขสาธิต
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
1.2.2 วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
1.2.3 พันธกิจ
เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง จึงกําหนดพันธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่เก่ง ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และได้มาตรฐานสากล
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทํานุบํารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
5. บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล





๑.๓ โครงสร้างการบริหารองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ..................................................................คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
…….…………….….คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและบริหารงานทั่วไป
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานปกครอง ทุน และ
ให้คําปรึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร ทะเบียน วัดและ
ประเมินผล
งานวิทยบริการ
งานห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลอนามัย
ชุมชน

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยประกัน
คุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานรับรองสถาบัน

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาบุคลากร

งานแผนและยุทธศาสตร์
งานสวัสดิการนักศึกษา

งานพัฒนาบุคลากร
งานบริการวิชาการ
งานสาธารณสุขสาธิต

หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลในคลินิก

หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็ก

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
งานบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์กร





๑.๔ สภาพทางกายภาพ
อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การศึกษา
๑.๔.๑ อาคารเรียน
วิทยาลัย มีอาคารเรียน ๔ หลัง ประกอบด้วย
- อาคารเรียน ๑
- อาคารเรียน ๒
- อาคารเรียน ๓
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
๑.๔.๒ หอพักนักศึกษา
วิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาหญิง อาคารขนาด ๕ ชั้น ๑ หลัง ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา
๖๐ ห้อง ห้องพักอาจารย์เ วร ๑ ห้อง ห้องเวรสุขภาพ ๑ ห้อง ห้องเวรเจ้าหน้าที่ ๑ ห้อง ห้องดูโทรทัศน์
๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องส่งผ้าซักรีด ๑ ห้อง และหอพักนักศึกษาชายขนาด ๓ ชั้น ๑ หลัง
๑.๔.๓
๑)
๒)
๓)

สถานที่สําหรับกิจกรรมอื่น
หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
ห้องอาหารปลาบึกทอง
สนามกีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วย
- สนามบาสเกตบอลล์ ๑ สนาม
- สนามเปตอง ๑ สนาม
- สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม
๔) สนามที่สําหรับกีฬาในร่ม ประกอบด้วย
- โต๊ะเทเบิลเทนนิส จํานวน ๔ ตัว
- สนามแบดมินตัน ใช้ร่วมกับหอประชุม ๑ สนาม
- สนามวอลเล่ย์บอลล์ใช้ร่วมกับสนามบาสเกตบอลล์ ๑ สนาม
๕) ระเบียงทางสัญจรของอาคาร ประกอบด้วย
- ทางสัญจรเชื่อมระหว่างตึก
- ระเบียงหน้าห้องต่าง ๆ ของอาคาร

1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต



๑.6 จํานวนบุคลากร
1.6.1 จํานวนอาจารย์
รายการ
1. อาจารย์ทปี่ ฏิบัติงาน 9-12 เดือน
2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 9 เดือน
3. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน
4. ลาศึกษาต่อ
5. ช่วยราชการ
6. อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
7. อาจารย์ทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2555 ปีการศึกษา 2555

ปีปฏิทิน 2555

(1 ต.ค.54–30 ก.ย.55) (1 มิ.ย.55–31 พ.ค.56) (1 ม.ค.55–31 ธ.ค.55)

68

68

68

-

1(0.5)

-

16
52
68

17
51.5
68.5

1
16
52
68

1.6.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน : ปีการศึกษา 2554
- ข้าราชการสายสนับสนุน
3 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย
7 คน
- ลูกจ้างประจํา
16 คน
- พนักงานตามสัญญา
15 คน
รวมทั้งสิ้น
41 คน
๑.7 จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕4
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ รุ่น 20
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๑9
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๑8
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๑7

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

๑๕1
๑50
๑๔7
๑๔9
๕๙7

คน
คน
คน
คน
คน



บทที่ ๒
ระบบการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
๒.๑ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีหน้าที่ดังนี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีหน้าทีจ่ ัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดําเนินการตาม
ภารกิจ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพ และให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษามีรายละเอียดดังนี้
๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตั้งแต่ระดับกลุ่มวิชา คณะวิชา และสถาบัน
โดยรวม)
๒. ดําเนินการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดได้พัฒนาขึ้น
๓. จัดทํารายงานประจําปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๔. ให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และเตรียมความพร้อมอื่นๆ เพื่อการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก
๕. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๒ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
1. กําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการกํากับ ควบคุมการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของสถาบัน
2. บุคลากรทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคลากรภายนอกได้รับทราบผลการดําเนินงาน
4. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การรับรอง
คุณภาพการศึกษา
๒.๓ ภารกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑) งานประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพทางการศึกษาสําหรับหน่วยงานด้านการสอน
๑.๑ จัดวาง และพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพภายในทุกระดับ
๑.๒ จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่งให้ทุกหน่วยงาน และเผยแพร่
สู่สาธารณชน
๑.๓ จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีทุกปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
๑.๔ ตรวจ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกฝ่าย
๑.๕ ประสานงานกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๖ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา SAR ของวิทยาลัยฯ



๑.๗ กระตุ้นให้ทุกฝ่ายนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คุณภาพการศึกษา
ภายนอก มาใช้พัฒนางานหลังการตรวจ และประเมินโดยใช้กระบวนการ PDCA
๑.๘ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก
วิทยาลัย
๑.๙ เป็นเครือข่ายการประกันการศึกษากับมหาวิทยาลัย
๑.๑๐ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพทั้งใน และนอกประเทศ เพื่อนําองค์ความรู้พัฒนา
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกปี
๑.๑๑ ประสานงานกับงานกิจการนักศึกษาเพื่อเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาให้
ทุกคนรับรู้ และให้ความร่วมมือประกันคุณภาพตัวเอง
๑. ๑๒ ตรียมการรับประเมินภายนอกจาก สมศ.
๑.๑๓ จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับเพื่อทําแผนพัฒนาคุณภาพ ตามที่ผู้ประเมินคุณภาพ
ทั้งภายใน และภายนอก ให้คําแนะนํา
๑.๑๔ นําแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอต่อวิทยาลัยฯ
๒) งานประเมินคุณภาพ
๒.๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับกลุ่มวิชา และระดับคณะ
๒.๒ ร่วมงานกับหน่วยงานนอกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัย
๒.๔ แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาของวิทยาลัยฯ
๑. เสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาเห็นความสําคัญ
และความจําเป็นในการประกันคุณภาพ โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่าย ต้องดําเนินการ
๒. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งองค์ประกอบคุณภาพ
(quality framework) ที่จําเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และลักษณะของการให้บริการที่พึงประสงค์
๓. กําหนดให้มีองค์กรที่ทําหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
๔. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบคุณภาพที่กําหนด
๕. จัดให้มรี ะบบการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานของวิทยาลัยฯ
๖. เตรียมการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน ระบบการประกันคุณภาพในระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส.ม.ศ.
๗. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

๒.๕ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข คือ กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
วิทยาลัย ฯได้ดํา เนิน การตามองค์ป ระกอบคุณภาพ ที่สํา นักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
กําหนด มีจํานวน ๙ องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในองค์ประกอบคุณภาพทั้ง ๙ องค์ประกอบ มีจํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 42 ตัวบ่งชี้ จําแนก
เป็น สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
๒.๖ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
๑. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดย
วิทยาลัยดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับฝ่ายครอบคลุม ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้าง
ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและ
วิจัย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๒. มีการปรับ ปรุงระบบประกันคุณภาพโดยสอดคล้องตามพัน ธกิจ ของวิทยาลัย โดยทุกฝ่า ย
ร่วมกันวิเคราะห์องค์กร พิจารณาปรับแผนกลยุทธ์และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๒ ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ
๓. มี ก ารรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพภายในต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสาธารณชน
โดยมหาวิทยาลัย รายงานการประเมินคุณภาพภายในให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านทาง website ของวิทยาลัยฯ
๔. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย
นํ า ผลการการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ คณะ ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ
มหาวิทยาลัย และผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
รูปแบบการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลโดยภาพรวมว่า
เมื่อได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไร ดังนั้นตรวจติดตาม
และการประเมินคุณภาพจะต้องทําอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการประกาศให้
ทราบล่วงหน้า และการกระทําในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิลักษณะการประเมินคุณภาพ
ตามสภาพจริงเป็นการติดตามผลการประเมินตนเอง
การประเมินคุณภาพคือ การบอกระดับคุณภาพที่แท้จริงหรือเป็นการยืนยันคุณภาพที่มีอยู่จริงให้
ทุกคนทุกฝ่ายได้ทราบอย่างชัดเจน การประเมินคุณภาพมี ๒ ลักษณะ คือ การประเมินคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมิ น คุณ ภาพภายใน (Internal Assessment) หรื อ การประเมิน ตนเอง หมายถึ ง
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ดําเนินงานโดยบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนําข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน ในความเป็นจริง การประเมินลักษณะดังกล่าวเป็นการตรวจผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔
คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยฯมีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบันจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
การประเมินคุณภาพภายนอกวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากคณะกรรมการพัฒนา
ระบบปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และสภาวิชาชีพ
๒.๘ แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา คือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการบริหาร
จัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาโดยตรงได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้รับบริการ
ทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมี
แนวคิดในการดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑.การพัฒนาคุณภาพ (Quality Control) เป็น การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้าสูม่ าตรฐาน
๒.การตรวจติดตามคุณภาพ(Quality Auditing ) และติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด



๓.การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment )เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดย
หน่วยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง โดยการตรวจเยี่ยม และประเมิน
สถานศึกษาเป็นระยะ ตามที่กําหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้การช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมเพื่อรอ
รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ภาพที่ 2

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการจัดทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพนั้น จะต้องทํา
ให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ การบริหารจัดการนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ทํางานให้ประสบความสําเร็จ โดยต้องมีกระบวนการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการตามแผน (Do) ตรวจสอบ
ประเมินผล (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) ซึ่งหลักการนี้เป็นการบริหารคุณภาพงาน เป็น
วงจรพัฒนาพื้นฐาน หลักของการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Management:TQM) ผู้ที่
คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ Shewart นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่
Deming ได้นําไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนประสบผลสําเร็จ คนทั่วไปจึงรู้จักวงจร “Deming” วงจร
PDCAซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
วงจร PDCA
PDCA( Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน คือ การวางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และปฏิบัติ เพื่อแก้ไขหรือ
ปรับปรุง มีพัฒนาการจากการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง
ทั้งนี้อาจอธิบายถึงกระบวนการ ๔ ขั้นตอนโดยสังเขปได้ดังนี้
๑) วางแผน (plan) ต้องพิจารณาในประเด็นสําคัญ เช่น
• การกําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายให้ชัดเจน
• การกําหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุม
• การกําหนดวิธีการทํางานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น



๒) ลงมือทํา (do) ได้แก่
• ศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีการทํางานในแต่ครั้ง และลงมือปฏิบัติ
• เก็บข้อมูลคุณลักษณะทางด้านคุณภาพตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ เป็นต้น
๓) ตรวจสอบ (check) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและการ
ประเมินผล สิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติไปแล้ว เช่น
• ตรวจสอบว่างานที่ทําได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่
• ตรวจตราคุณลักษณะทางด้นคุณภาพว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นต้น
๔) ปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง (act) เมื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้ทําตามแผนพบว่ามีความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องทําการแก้ไขและปรับปรุง เช่น
• แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา
• ค้นหาสาเหตุ แล้วทําการป้องกัน เพื่อไมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
• หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทํางานนั้นๆ โดยตรง เป็นต้น
เมื่อมีการนํา PDCA มาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร โดยเฉพาะเน้นด้านการควบคุมคุณภาพ
จึงมีการขยายผลกระบวนการ เพิ่มขั้นตอนเชิงปฏิบัติโดยละเอียดมากขึ้น แต่ในแนวคิดหลักยังคงขั้นตอน
สําคัญทั้ง ๔ คือ plan-do-check-act อย่างครบถ้วน นอกจากนี้อาจมีการขยายผลวงจร PDCA
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน

มีการดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพ
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ
๓. การประเมินคุณภาพ

ภาพที่ 3 วงจรคุณภาพ



วิธีการดําเนินงานที่ตอบสนองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
ทบทวนปัจจัยภายใน – ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
กําหนดนโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัย
กําหนดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
สํานักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดนโยบายคุณภาพ
ของคณะ
ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ
คุณภาพ

เริ่มต้น
ทบทวนตัวบ่งชี/้ เกณฑ์
สาระความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ

จัดทําร่างคู่มอื
คุณภาพ
ส่งหัวหน้างาน QA
ตรวจสอบความถูก
ต้อง
ทบทวนตัวบ่งชี/้ เกณฑ์
สาระความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน

เริ่มต้น

เริ่มต้น

รวบรวม/ทบทวนรายชื่อ
คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ คณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

นําเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

การพัฒนาความรู้ ทัศนคติ
แก่บุคลากร/นักศึกษา
เริ่มต้น

กําหนดแผน/การตรวจ
ประเมินประจําปี

ทบทวนผลการ
ประเมินและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์แก่
ผู้รับผิดชอบและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

กําหนดประเด็นและ
วิธีการในการพัฒนา
บุคลากร

ดําเนินการตรวจ
ประเมินตามแผน

ประเมินผลการ
ตรวจประเมิน

นําผลการประเมินแจ้ง
ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ผล

จัดทําแผนการ
ดําเนินงานเขียน SAR

ดําเนินการตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

สิ้นสุด

เริ่มต้น
กําหนดแนวทาง
ประชาสัมพันธ์และ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ดําเนินการตาม
แนวทางทีก่ ําหนด

นําเสนอ
คณะกรรมการ

ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง
ประชุมคณะกรรมการ
ตามวาระ

ประชาสัมพันธ์และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บอร์ดประชาสัมพันธ์
Website

ผู้รับผิดชอบจัดทํา
Improvement Plan

นําเสนอ
คณะกรรมการ

นําเสนอ
คณะกรรมการคุณภาพให้
ข้อเสนอแนะและพิจารณา

นําผลการประเมินไป
ปรับการตรวจ
ประเมินครั้งต่อไป

เห็นชอบ

นําไปปฏิบัติและเป็น
ข้อมูลนําเข้าในการ
ปรับแผนปฏิบัติการ

นําผลการประเมิน
ไปปรับการ
ดําเนินการครั้งต่อไป

สิ้นสุด

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

ประเมินผล

สิ้นสุด

ภาพที่ 4 วิธีการดําเนินงานที่ตอบสนองระบบการประกันคุณภาพการศึกษา



๒.๙ คําจํากัดความที่เกี่ยวข้อง
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา และ/หรือระดับปริญญา ในที่นี้ได้แก่
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน
เฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ
๒.๑๐ นิยามของกลุ่มสถาบัน
วิทยาลัยฯ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข คือ กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง
สถาบัน ที่เน้น การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้



บทที่ ๓
รายละเอียดตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
กลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๖) ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้
(๑๖.๑, ๑๖.๒)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(สมศ. ๑๗)



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการ
อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ
๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
๘. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ หรือ ๗ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๘ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑ : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๖)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปกี ารศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑.๑ : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๑)
เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีก ารสร้า งระบบการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย นและบุ คลากรในการปฏิ บัติ ต ามกลยุ ท ธ์ที่ กํ า หนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการได้รั บ การยกย่องหรื อยอมรับ การได้รับ รางวัล ในประเด็น ที่ เ กี่ย วกั บ
อัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ
๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีที่ค ณะดํ าเนิ นการร่วมกับสถาบันจะต้อ งรายงานไว้ ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐาน การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑.๒ : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๒)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุ ม ทุ ก คณะ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๒๐ ของจํ า นวนผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ โดยมี ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น รวมทั้ ง แผนกลยุ ท ธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน
๔. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ “๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐาน
การดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒ : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๗)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง
ของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

๒
ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้
๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กําหนด หรือ
ผลการดําเนินงานและผลสํา เร็จของการดํา เนิน งานที่เกิด ขึ้น จนถือเป็น เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุด เด่นของ
สถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
๔. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๑. เอกลักษณ์ของคณะอาจจะเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้
หมายเหตุ
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้



๓. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินชองสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการ
ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ



องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค)
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กระทรวง ศึกษาธิการ
๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
การคิดรอบปี : ใช้ปีการศึกษา (ใช้ปีการศึกษาสําหรับทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๒)



ตัวบ่งชี้ จํานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ. ๑)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ๒)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ. ๓)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ. ๔) (มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้น)ี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
: ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘)
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓
ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ ัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔ กรณี
หลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
หมายเหตุ :
๑. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิด
ดําเนินการแล้ว



๒. การนับจํานวนนักศึกษาให้นับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
: อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้
๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐
ขึ้นไป หรือ
๒) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕



คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x ๕
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
หรือ
๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา
ที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

หมายเหตุ :
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
๓. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน

X๕



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
: อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้
๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
หรือ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป หรือ
๒) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
๕ = ร้อยละ ๑๒ ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = ทางวิชาการ
x ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
x ๕
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
หรือ
๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจํา
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน



๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ทีค่ ํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
x ๕
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ :
๑. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
๒. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยัง
จําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน



หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ หรือ ๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑
: การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔)
ชนิดของตัวบ่งชี้
: ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จ
ของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจาก
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การพิจารณา
กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

๕
๖
๘
๑๐

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
วิธีการคํานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน



ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
๒. นับ อาจารย์ที่ป ฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมี ฐ านข้อมูลที่ร ะบุร ายละเอีย ดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัด บริการด้า นกายภาพอย่า งครบถ้ว น
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่าย
อาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อ
เครื่อง
๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา
๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ



หมายเหตุ :
๑. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
๒. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
กระบวนการจัดการเรีย นการสอนต้องเป็น ไปตามแนวทางที่กํา หนดในพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่
รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
สําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน



๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
๑. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี ๕
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับ
การปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการ
วิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
๑. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับ ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
๒. มีการนําผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๑ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ. ๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

x ๑๐๐

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ
๗๐ และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
๒. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
๓. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
๔. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
๗. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๒ : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ๒)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุด มศึกษาแห่ งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขา
วิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ส ภาหรือองค์กรวิช าชี พ
กําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน ต้องทํา
การประเมินครบทุกด้าน
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุ ม ทุ ก คณะ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๒๐ ของจํ า นวนผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ โดยใรข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามทีเ่ ผยแพร่โดย สมศ.
๒. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
๓. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๔. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ๕ ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๓ : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๓)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปปี ฏิทิน ๒๕๕๔ (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลของวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ทีต่ ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่
งานวิจัยที่เผยแพร่ ในที่ป ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนํา เสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงาน หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น

X ๑๐๐



เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) ที่ได้รับ
การยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
๐.๑๒๕
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จะเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน



ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษา
หรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือ
องค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของการ
เผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น
๓. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๔ : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ. ๔)
- มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๔ ยังไม่มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก



ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
: ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี
: ใช้ปกี ารศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร
๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ ๑ โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ
๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้
๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดํา เนินการในระดับ
มหาวิทยาลัยต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ ๓ สถาบันขึ้นไป)
๒. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (๒) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
: ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมต่อไปนี้ (๑) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (๒)
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จําเป็น
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (๓) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ และข้อ ๕ โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรมจริยธรรม (๒)
ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕)ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ



องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ คือ ๑) สถาบันต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน ๒)
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๕)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. ๖)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีปฏิทิน ๒๕๕๔ (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง
การดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
(เฉพาะกลุ่ม ข และ ค ๒)
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ ๗ ข้อตาม
เกณฑ์ ทั่ ว ไปและครบถ้ ว นตาม
๑ ข้อ
๒ หรือ ๓ ข้อ
๔ หรือ ๕ ข้อ
๖ ข้อ
เกณฑ์ ม าตรฐานเพิ่ ม เติ ม เฉพาะ
กลุ่ม



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
: ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีปฏิทิน ๒๕๕๔ (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา
วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันต้องจัดระบบส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบ
การรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละ
กลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้ และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ๒ สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
๔. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๑ : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๕)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีปฏิทิน ๒๕๕๔ (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจั ย เป็น พั น ธกิจ หนึ่ งที่สํ า คั ญ ของของสถาบั น อุด มศึ กษา การดํา เนิ น การตามพัน ธกิจ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่อย่า งกว้า งขวางจากการเปรีย บเทีย บจํา นวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์แ ละจํา นวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะนับ
ได้เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจัยนั้น
งานวิจัยที่เผยแพร่ ในที่ป ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนํา เสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ทํ า รายงาน หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๒๕
มีรายงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
๐.๕๐
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
๐.๗๕
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.



ค่าน้ําหนัก
๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน
ควอไทล์ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และScopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
๐.๑๒๕
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้
อยู่ ในกลุ่มอาเซียน)
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x ๑๐๐

เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ
๒๐
๒๐
๑๐

การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันให้นําคะแนนที่ได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย



ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความ
วิจัย
๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้า งสรรค์ที่เ ผยแพร่ ในระดับชาติห รือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนัก
ของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
๓. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๒ : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. ๖)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีปฏิทิน ๒๕๕๔ (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจั ย เป็น พั น ธกิจ หนึ่ งที่สํ า คั ญ ของของสถาบั น อุด มศึ กษา การดํา เนิ น การตามพัน ธกิจ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ
นําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/และ/หรือ ได้การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึ กษา พร้ อมทั้ งระบุ ผลของการนํ างานวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์ หรื อบริ การที่ จั ดให้ แก่
บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่
ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นต้น



๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x ๑๐๐

เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ใช้ บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ เ ที ย บ โดยกํา หนดร้ อ ยละ ๒๐ เท่ า กั บ ๕ คะแนน ทุ ก กลุ่ ม สาขาวิ ช า
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อ
หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จ ากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้
๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๓ : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีปฏิทิน ๒๕๕๔ (๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิช าการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการที่ ได้รับ การรับ รองคุณภาพ หมายถึง บทความวิ ช าการ ตํา รา หรือหนัง สือที่ผ่า น
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า
ผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book)
ต้องเป็นผลงานที่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- บทความวิช าการ หมายถึง เอกสารทางวิช าการที่เรีย บเรีย งอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูป
ของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทัว่ ไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความเข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่สถานศึกษากําหนด
๑.๐๐
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x ๑๐๐



เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ใช้ บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ เ ที ย บ โดยกํา หนดร้ อ ยละ ๑๐ เท่ า กั บ ๕ คะแนน ทุ ก กลุ่ ม สาขาวิ ช า
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพ
ของอาจารย์ป ระจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ป ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้า ของ
ผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมี
หลักฐาน การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น
๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีระสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็น
คะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จําแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน



สูตรการคํานวณ :
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x ๕
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
๑. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
๒. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
๑. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
๒. ให้นับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่
เบิกจ่ายจริง
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ



องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบ
คําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๑ และกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๑ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ. ๘)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. ๙)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๒ ผลการชีน้ ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. ๑๘)
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (๑๘.๑ และ ๑๘.๒)



ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๑ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
(ม.นพ.)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
: ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ ๒ และข้อ ๓
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๑ : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ. ๘)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี ๒ ประเภท คือ
๑. การพัฒนาการเรียนการสอน
๒. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรรมบริการวิชาการทั้งหมด

x ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ เ ที ย บ โดยกํา หนดร้ อ ยละ ๓๐ เท่ า กั บ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อ
ยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่
๒. โครงการบริการวิชาการที่นับ ในตัวตั้งจะต้องมีผ ลการบูร ณาการเสร็จสิ้นในปีที่ป ระเมิน และ
โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการ
เฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้
๓. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
: กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่
พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (๒) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่
ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
๔. มีการนําผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๑ : การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. ๙)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่ สถาบันจัดขึ้น
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่
ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รภายนอกในด้ า นต่ า งๆ หรื อ ทํ า ให้ ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รภายนอกสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ตาม
ศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

๒
ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้
๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนและกิจ กรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
๓. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์คนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
๔. ข้อ มูล ที่แ สดงถึง ผลการดํา เนิน งานตามกิจ กรรมหรือ โครงการของชุมชนหรือองค์ก รที่ส ร้า ง
ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
๕. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป
๖. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
๗. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ สํา หรับ สถาบันระดับอุดมศึก ษาที่ได้รับการประเมินปี ๒๕๕๕ เป็น ต้น ไป สามารถใช้โ ครงการ/
กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับ การอนุมัติจากสภาสถาบันว่า เป็น โครงการ/กิจ กรรมที่
ต่อ เนื ่อ งในอนาคตและจะยั ่ง ยืน เข้ม แข็ง สามารถพึ ่ง พาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจ ารณาให้ค ะแนน
ล่วงหน้า



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๒ : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. ๑๘)
ตัวบ่งชี้ ๕.๒.๒.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (สมศ. ๑๘.๑)
ตัวบ่งชี้ ๕.๒.๒.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน (สมศ. ๑๘.๒)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํา รุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย
การแก้ปัญหาความขัด แย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถาบันเลือกดําเนินการ ต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๒.๑ (สมศ. ๑๘.๑)
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ประเด็นการพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒.๒.๒ (สมศ. ๑๘.๒)
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชมหรือสังคม
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
-

๒
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้
๔ - ๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๑* : กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (ม.นพ.)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สามารถให้บริการทางวิชาการตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน โดยพิจารณา
ได้จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (๒) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและ (๓) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
๔. มีการนําผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
หมายเหตุ
* หมายถึง ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม



องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)



ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
: กระบวนการ
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๖. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ หรือ ๖ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๑ : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจ
หลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จ ะต้องให้ความสํา คัญในการส่งเสริม สนับ สนุน เพื่อให้สังคมใน
สถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่ําเนื่อง
๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/นานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

๒
ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้
๕ ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จ
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะห์ผล เป็นต้น
๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ



ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑.๒ : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิลปะและวัฒ นธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูป แบบวิถีชีวิต และสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้
ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้าง
ให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. จัดให้มีพื้นทีแ่ ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ําเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑–๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอีย ดของโครงการหรือกิ จ กรรมที่พัฒ นาสุ น ทรีย ภาพด้า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ
ความสวยงาม
๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔
หมายเหตุ ๑. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. สวยงาม หมายถึ ง มี ก ารจั ดแต่ ง อาคาร สภาพแวดล้ อ มอย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บพื้ นที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม



องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๖. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ ๒๕๕๒-๒๕๕๓
๗. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๖ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. ๑๒)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
: ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
สังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดล่วงหน้า
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
๓. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ ๖ นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑.๑ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. ๑๒)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การกํ า กั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
หน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตาม
มติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมิน ผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) ที่ครอบคลุม ๕
ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ทกี่ ําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
๒. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
๓. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
๕. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง ๑๐ ประเด็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑.๒ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้กําหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เช่ น ระบบในด้า นนโยบายและแผน ด้า นการบริ ห ารงานบุค ล ด้า นการเงิ น และงบประมาณ โดยเฉพาะ
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่กําหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
หมายเหตุ
๑. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
๒. ระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการ
เรียนการสอน



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒
: การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษา มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
๒. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ ๑
๓. มีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
๕. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ ๗.๓
: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติด ตามตรวจสอบและประเมิน การดําเนิน งาน
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ



ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔
: ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มี
ความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
สถาบัน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ ๒
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป



หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น
๑. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ อุดมศึกษาของสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (๐) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (๐) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่
๑. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน
๒. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้
ล่วงหน้า



องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัยบริการทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับ
การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจาก
หักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละ
ของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
การคิดรอบปี : ให้คิดปีงบประมาณ ทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๘
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ



ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑
: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้
สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุก
พันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
ในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค
จากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ



องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. ๑๕)



ตัวบ่งชี้ ๙.๑
: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัด ผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสํา คัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๔. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
๖. มีร ะบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูล สนับ สนุน การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙
องค์ประกอบคุณภาพ
๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์



เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑.๑
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
คําอธิบายตัวบ่งชี้

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๗ หรือ ๘ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๙ ข้อ

: ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. ๑๕)
: ผลลัพธ์
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
:

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุไว้ว่า “...
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัย
นําเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัว
บ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ
กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่
กําหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน



บทที่ ๔
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (หน่วยจัดการเรียนการสอน)
รูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ส่วนนํา ส่วนสาระ และส่วนสรุป
นอกจากนั้นอาจมีส่วนภาคผนวกที่อยู่ในตอนท้ายเล่ม รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้
๑. ส่วนนํา
ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง/สารบัญภาพ (ถ้ามี)
๒. ส่วนสาระ
๑.๑ บทนํา
๑.๑.๑ ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
๑.๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
๑.๑.๓ โครงสร้างองค์การและการบริหาร
๑.๑.๔ โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน
๑.๑.๕ จํานวนนักศึกษาและบุคลากร
๑.๑.๖ งบประมาณ (แยกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ)
๑.๑.๗ อื่นๆ
๑.๒ วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
๑.๒.๑ องค์ประกอบ
๑.๒.๒ ตัวบ่งชี้
๑.๒.๓ เกณฑ์การประเมิน
๑.๒.๔ แสดงผลการดําเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๔ ย่อหน้า
๑.๒.๕ สรุปคะแนนผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
๑.๒.๖ แนวทางการพัฒนาแต่ละตัวบ่งชี้
๑.๒.๗ รายการเอกสารอ้างอิงแต่ละตัวบ่งชี้



(ตัวอย่าง) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มี ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑) ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์แบบร้อยละ
๒) ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์แบบข้อ
ซึ่งแต่ละตัวอย่างมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ ๑ การเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์แบบร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
: อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
: ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้
๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐
ขึ้นไป หรือ
๒) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มวี ุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x ๕
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
หรือ
๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
= ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน



มา

๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
ที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

หมายเหตุ :
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
๓. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนกับสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวน ๑๘ คน จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๒๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ (๑๘×๑๐๐/๒๑๖)
คะแนนที่ได้ ๑.๓๙ (๘.๓๓×๕/๓๐)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม กําหนดเป้าหมายอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เท่ากับ 1.5 คะแนน จึงไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
สรุปผลการประเมินตนเอง
อิงเกณฑ์
๑.๓๙

บรรลุเป้าหมาย


แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้มากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ โดยดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๔
เป็นต้นไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
๒.๒-๑-๑
ข้อมูลแสดงจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
จํานวนอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

X๕



ตัวอย่างที่ ๒ การเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์แบบข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสํา คัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๔. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙
องค์ประกอบคุณภาพ
๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ

มีการดําเนินการ
๗ หรือ ๘ ข้อ

มีการดําเนินการ
๙ ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มีผลดําเนินการในระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๙ ข้อ ดังนี้
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมี
การจัด ทํา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุด มศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๙.๑-๓-๑.๑)
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (๙.๑-๓-๑.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
(๙.๑-๓-๑.๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ (๙.๑-๓-๑.๔)



๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสํา คัญ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน โดยมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (๙.๑-๓-๒.๑) โดยการมีส่วนร่วมพิจารณา แนะนํา และให้การรับรอง ในที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (๙.๑-๓-๒.๒)
๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน เช่น กําหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์และ
ตรงตามพัน ธกิจ ด้า นบริก ารวิ ช าการ ของมหาวิ ทยาลัย นครพนม คือ ตั ว บ่ งชี้ ที่ ๕.๓.๑ จํ า นวนโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (๙.๑-๓-๓)
๔. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online (๙.๑-๓-๔.๑) และ
๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (Improvement Plan)
(๙.๑-๓-๔.๒)
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยมีการจัดทํารายงานแผนการพัฒนางานภายหลัง
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (๙.๑-๓-๕)
๖. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง ๙
องค์ประกอบคุณภาพ โดยมีการใช้งานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ในการกรอกข้อมูลรายงาน
ประเมินตนเอง ในระดับอุดมศึกษา (๙.๑-๓-๖)
๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน ซึ่งได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีการประชุมร่วมกัน (๙.๑-๓-๗)
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยมีการประชุม สัมมนาร่วมกัน (๙.๑-๓-๘)
๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ โดยดําเนินการวิจัยสถาบัน เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (๙.๑-๓-๙)
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครพนม กํา หนดเป้า หมายระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน เท่ากับ 9 ข้อ จึงบรรลุเป้าหมายที่กําหนด
สรุปผลการประเมินตนเอง
อิงเกณฑ์
๕

บรรลุเป้าหมาย


แนวทางการพัฒนา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา” (CHE QA Online) ตั้งแต่ระดับบุคคล สาขาวิชา และภาควิชาขึ้นไป
โดยดําเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายการหลักฐานอ้างอิง
๙.๑-5-๑.๑
๙.๑-5-๑.๒
๙.๑-5-๑.๓
๙.๑-5-๑.๔
๙.๑-5-๒.๑
๙.๑-5-๒.๒
๙.๑-5-๓
๙.๑-๓-๔.๑
๙.๑-๓-๔.๒
๙.๑-๓-๕
๙.๑-๓-๖
๙.๑-๓-๗
๙.๑-๓-๘
๙.๑-๓-๙

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณา แนะนํา และให้การ
รับรองนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓.๑ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการระดับ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
รายงานการประเมินตนเอง ๓ ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒)
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม
รายงานแผนการพัฒนางานภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online ของ
สกอ.
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วิจัยสถาบัน เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม



ส่วนสรุป
ส่วนสรุป คือ สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา
การสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเอง ให้ ส รุ ป คะแนนที่ ไ ด้ แ ละผลการประเมิ น ตนเองจํ า แนกแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ของ สกอ. ในระดับคณะและระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ให้สรุปตามองค์ประกอบที่หน่วยงาน
นั้นดําเนินการ ตามประเภทของกลุ่มสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย (Improvement Plan)
เป็นการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการพัฒนา
ตามรายงานประเมิน ตนเอง (SAR) เพื่อนํามาจัดทําเป็น แผนพัฒ นาคุณภาพ (Improvement Plan) ซึ่ง
ประกอบด้ว ย แนวทางการพัฒ นา ระยะเวลาในการดํา เนิ น งาน งบประมาณ อีกทั้ง มีการติด ตามผลการ
ดําเนินงานจากผู้รับผิดชอบรวมทั้งผ่านการตรวจสอบและยืนยันเป็นที่เรียบร้อย
รายการเอกสารอ้างอิง
หมายเลขเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงเอกสารหลักฐานแต่ละตัว มีความหมายดังนี้
รายการเอกสารอ้างอิง ที่เป็นคะแนนอิงเกณฑ์ (เกณฑ์ข้อ)
๑.๑ - ๓ - ๑

ลําดับเอกสารที่ ๑
คะแนนผลลัพธ์ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑



รูปแบบของรายงานประเมินตนเอง (SAR)
ปกนอก
รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก
ของ
คณะ/หน่วยงาน...................................

มหาวิทยาลัย/ สถาบัน

วัน/ เดือน/ ปี ที่รายงาน

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

คํานําหัวหน้าหน่วยงาน
คํานํา
- วัตถุประสงค์ของรายงาน
- ช่วงเวลาของผลงาน
- มาตรฐานที่เน้น
ลงนาม...............................................
(..........................................................)

สารบัญของรายงาน
-

สารบัญ
คํานํา
สภาพปัจจุบันของสถาบัน
ผลการประเมินการดําเนินงานของสถาบัน
แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน
ภาคผนวก

บทที่ ๕



บทที่ 5
เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย นครพนม ได้กํา หนดเป้า หมายรายตัว บ่งชี้ และได้นํ า มาบรรจุ ไว้ ในคู่ มือประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดค่าเป้าหมายและเขียนรายงานประเมินตนเอง
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงแสดงแผนการดําเนินงานของสํานักประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน
เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กําหนดค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
ชนิด
ค่าเป้าหมาย
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
ชนิดตัวบ่งชี้
เกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
8 ข้อ
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการ
ข้อ
๑.๑.๑ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๖)
4 ข้อ
๑.๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๑)
ผลลัพธ์
ข้อ
ค่าเฉลี่ย 4
๑.๑.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๒)
ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ย
4 ข้อ
๑.๑.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุด เด่น ที่ส่งผลสะท้อน ผลลัพธ์
ข้อ
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๗)
๒. การผลิตบัณฑิต
5 ข้อ
๒.๑ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กระบวนการ
ข้อ
๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปัจจัยนําเข้า
ค่า
1.5 คะแนน
คะแนน
(ร้อยละ 9)
๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยนําเข้า
ค่า
1.25 คะแนน
คะแนน
(ร้อยละ 15)
7 ข้อ
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการ
ข้อ
๒.๔.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔)
ผลลัพธ์
ค่าดัชนี
ค่าดัชนี 4.5
6 ข้อ
๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กระบวนการ
ข้อ
7 ข้อ
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการ
ข้อ
5 ข้อ
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
กระบวนการ
ข้อ
คุณลักษณะของบัณฑิต
๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผลลัพธ์
ค่า
4.0 คะแนน
ภายใน ๑ ปี (สมศ. ๑)
คะแนน



องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

ชนิดตัวบ่งชี้

๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ๒)
๒.๗.๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๓)
๒.๗.๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ (สมศ. ๔)
๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา
๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
๔. การวิจัย
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. ๕)
๔.๒.๒ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. ๖)
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗)
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕.๑.๑ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
(สมศ. ๘)
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (สมศ. ๙)

ผลลัพธ์

ชนิด
ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 3.51

ผลลัพธ์

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลีย่ 3.60

มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่มีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาเอก
5 ข้อ
ผลผลิต
ข้อ
กระบวนการ

ข้อ

6 ข้อ

กระบวนการ

ข้อ

6 ข้อ

กระบวนการ
กระบวนการ

ข้อ
ข้อ

7 ข้อ
4 ข้อ

ผลลัพธ์

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย 3.60

ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ย
ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ย
ปัจจัยนําเข้า ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย 3.75
ค่าเฉลี่ย 3.60
ค่าเฉลี่ย 5

กระบวนการ
ข้อ
ผลลัพธ์
ค่าเฉลี่ย

5 ข้อ
ค่าเฉลี่ย 5

กระบวนการ
ผลลัพธ์

ข้อ
ข้อ

5 ข้อ
4 ข้อ



องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
๕.๒.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้า น
ต่างๆ (สมศ. ๑๘)
๕.๒.๒.๑ ผลการชี้ นํ า ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ปั ญ หาของสั ง คมใน
ประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (สมศ. ๑๘.๑)
๕.๒.๒.๒ ผลการชี้ นํา ป้ องกัน หรือ แก้ปัญหาของสัง คมใน
ประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน (สมศ. ๑๘.๒)
๕.๓.๑ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการ
ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (ม.นพ.)
๖. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑.๑ การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ด้ า นศิล ปะและวั ฒ นธรรม
(สมศ. ๑๐)
๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ. ๑๑)
๗. การบริหารและการจัดการ
๗.๑ ภาวะผู้ นํ า ของสภาสถาบั น และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของ
สถาบัน
๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
(สมศ. ๑๒)
๗.๑.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
(สมศ. ๑๓)
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง
๘. การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๙.๑.๑ ผลประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในรั บ รองโดย
ต้นสังกัด (สมศ. ๑๕)
รวม ๙ องค์ประกอบ ๔๒

ชนิดตัวบ่งชี้

ชนิด
ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผลลัพธ์

ข้อ

4 ข้อ

ผลลัพธ์

ข้อ

4 ข้อ

กระบวนการ

ข้อ

5 ข้อ

กระบวนการ
ผลลัพธ์

ข้อ
ข้อ

5 ข้อ
5 ข้อ

ผลลัพธ์

ข้อ

5 ข้อ

กระบวนการ

ข้อ

7 ข้อ

ผลลัพธ์

ค่า
คะแนน
ผลลัพธ์
ค่า
คะแนน
กระบวนการ
ข้อ
กระบวนการ
ข้อ
กระบวนการ
ข้อ
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

ข้อ

4.0 คะแนน
4.5 คะแนน
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ

9 ข้อ
ข้อ
3.51 คะแนน
ค่า
คะแนน
ตัวบ่งชี้ (รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ม.นครพนม)



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
หมายเหตุ
๑. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตร ที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑ - ๕ และอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๒. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม อนุโลม
ให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ เป็นดังนี้
ข้อ ๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๖๐ วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาที่เปิดสอน
ข้อ ๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน
๙๐ วันหลังสอบซ่อม

ภาคผนวก ข
แบบรายงานผลการประเมิน
ตาราง ส ๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค ๑ สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการดําเนินงาน*
คะแนนการประเมิน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1.1 (สมศ.16)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1.2 (สมศ.๑๗)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.1 (สมศ.14)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.1 (สมศ.1)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.2 (สมศ.2)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.3 (สมศ.3)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.4 (สมศ.4)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 (สมศ.5)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 (สมศ.6)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน*
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 (สมศ.7)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 (สมศ.8)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 (สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 (สมศ.18)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 (สมศ.10)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 (สมศ.11)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 (สมศ.12)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.2 (สมศ.13)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 (สมศ.15)

นํ า คะแนนที่ ไ ด้ จ ากเฉลี่ ย
คะแนนทุ กตั วบ่ง ชี้ของทุ ก
องค์ประกอบมาบันทึกไว้

หมายเหตุ : *ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุ
เป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ

ตาราง ส ๒. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค ๑ สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
๑.๕๑ - ๒.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ
I
องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๓
องค์ประกอบที่ ๔
องค์ประกอบที่ ๕
องค์ประกอบที่ ๖
องค์ประกอบที่ ๗
องค์ประกอบที่ ๘
องค์ประกอบที่ ๙
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๒.๕๑ - ๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช้
๓.๕๑ - ๔.๐๐ การดําเนินงานระดับดี
๔.๕๑ - ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ



ตาราง ส ๓. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค ๑ สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
อุดมศึกษา
I
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒ ก
มาตรฐานที่ ๒ ข
มาตรฐานที่ ๓
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ



ตาราง ส ๔. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค ๑ สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค ๒ สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ
I
ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการ
ภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ



ตาราง ส ๕. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
 ค ๑ สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
 ค ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา
I
๑. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา
(๑) ด้านกายภาพ
(๒) ด้านวิชาการ
(๓) ด้านการเงิน
(๔) ด้านการบริหาร
จัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๑
๒. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
(๒) ด้านการวิจัย
(๓) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
(๔) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๒
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ



ตาราง ป.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1.1 (สมศ.16)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1.2 (สมศ.๑๗)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.1 (สมศ.14)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.1 (สมศ.1)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.2 (สมศ.2)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.3 (สมศ.3)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.7.4 (สมศ.4)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 (สมศ.5)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 (สมศ.6)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 (สมศ.7)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 (สมศ.8)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 (สมศ.9)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 (สมศ.18)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

ผลการดําเนินงาน๑
หมายเหตุ
คะแนนประเมิน
(เหตุผลของการประเมิน
ตัวตั้ง
เป้าหมาย
โดยคณะกรรมการ
ผลลัพธ์
ที่ตา่ งจากที่ที่ระบุใน
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) (เกณฑ์ สกอ.)
SAR)



ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน๑
หมายเหตุ
คะแนนประเมิน
(เหตุผลของการประเมิน
ตัวตั้ง
โดยคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่ตา่ งจากที่ที่ระบุใน
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) (เกณฑ์ สกอ.)
SAR)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 (สมศ.10)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 (สมศ.11)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 (สมศ.12)
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.2 (สมศ.13)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 (สมศ.15)

นําคะแนนที่ได้จากเฉลี่ย
คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบมา
บันทึกไว้

๑ ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ
ระบุเป็นสัดส่วน ระบุเป็นคะแนน ระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ



ตาราง ป. ๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๓
องค์ประกอบที่ ๔
องค์ประกอบที่ ๕
องค์ประกอบที่ ๖
องค์ประกอบที่ ๗
องค์ประกอบที่ ๘
องค์ประกอบที่ ๙

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๐.๐๐ - ๑.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไม่นําตัว
บ่งชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ



ตาราง ป.๓ ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมิน
มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒ ก
มาตรฐานที่ ๒ ข

มาตรฐานที่ ๓
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๐.๐๐ - ๑.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไม่นําตัว
บ่งชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ

ตาราง ป.๔ ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ผลการประเมิน
มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

๑. ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. ด้านกระบวนการ
ภายใน
๓. ด้านการเงิน
๔. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

P

O

รวม

๐.๐๐ - ๑.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไม่นําตัว
บ่งชี้ สมศ.
ที่ 15 มา
คํานวณ

ตาราง ป.๕ ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(๑) ด้านกายภาพ
(๒) ด้านวิชาการ
(๓) ด้านการเงิน
(๔) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑
๒. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต
(๒) ด้านการวิจยั
(๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม
(๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานที่ ๒
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

O รวม

ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕๐
๓.๕๑ - ๔.๐๐
๔.๕๑ - ๕.๐๐

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไม่นําตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 15
มาคํานวณ



ภาคผนวก ค
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม







ภาคผนวก ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

