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คํานํา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดนโยบาย พรอม
ท้ังพัฒนาระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยยึดตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เปนหลัก 

รายละเอียดในการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ตาง ๆ  ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหาร บุคลากรและผูปฏิบัติงานไดดําเนินการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนา รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน  เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวยงานและมหาวิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  เปนคูมือในการใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน  ซ่ึงประกอบดวย 4 สํานัก  ไดแก  สํานักงานอธิการบดี  สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  และ 1 
สถาบัน  ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยมีองคประกอบและตัวบงชี้ จํานวน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 
ไดแก องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  จํานวน 1 ตัวบงชี้ และองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ จํานวน 3   
ตัวบงชี้  องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ และองคประกอบท่ี 5    
การบริหารจดัการ  จํานวน 6 ตัวบงชี้ 

รายละเอียดตามองคประกอบและตัวบงชี้ตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
เลมนี้  จะเปนแนวทางท่ีสามารถสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหผูเก่ียวของไดเปนอยางดี จะสงผลทําให
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีคุณภาพตอไป 
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บทท่ี  1 
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
 

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ                    
เม่ือป  พ.ศ. 2514  นายจํารูญ  ปยัมปุตระ  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  รวมกับพอคาประชาชน

และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูข้ึนโดยอางเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณกําลังเรงรัดพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะดานการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู 
 2. จังหวัดเพชรบูรณตั้งอยูในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอ่ืน ๆ ลอมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พิจิตร 
พิษณุโลก ลพบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ ขอนแกน และเลย ซ่ึงหากไดจัดตั้งสถาบันการศึกษาข้ันสูงข้ึนแลวนักเรียน
จากจังหวัดใกลเคียงจะเดินทางมาศึกษาไดอยางสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีท่ีดินจะมอบใหหลายรอยไร เปนท่ีดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484
ออกในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสงใหกรมการฝกหัดครูมา
สํารวจทําแผนผังท่ีดิน ซ่ึงติดถนนสายสระบุรี-หลมสัก หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
เนื้อท่ี 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูข้ึนท่ีจังหวัดเพชรบูรณโดยประกาศเม่ือ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และไดแตงตั้งให นายนอย สีปอ อาจารยเอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พิษณุโลกมารักษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2516 โดย
รับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร และไดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา
2519  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”
วิทยาลัยครูจึงไดรับการยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2527 มีประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527” มีผลใหวิทยาลัยครู
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 พ.ศ. 2528 สภาการฝกหัดครูไดกําหนดขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครูใหเรียก กลุมวิทยาลัยครู
ซ่ึงประกอบดวยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค  และวิทยาลัยครู
กําแพงเพชรวา  สหวิทยาลัยพุทธชินราช สํานักงานวิทยาลัยตั้งอยูท่ีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคับทูล ขอพระราชทาน
นามจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ พระองคทรง พระราชทานนาม วา  “สถาบัน
ราชภัฏ” แกวิทยาลัยครู 36 แหง วิทยาลัยครูเพชรบูรณจึงมีชื่อใหมวา “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ”  ซ่ึงแนวโนม
จะตองปรับเปลี่ยน สภาพใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ใหสถาบันราชภัฏเปน 
นิติบุคคล  มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน              
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุ     
บํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครู สงเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจําการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
สาขาศิลปศาสตร ใหกับนักศึกษาท้ังภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ป 
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 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ไดลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2538 
 พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบรม
ราชวงศ 4 พระองค  ดังนี้ 

 1.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปะศาสตร สายศิลปกรรม
และศิลปประยุกต โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 2.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 3.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา 
โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 4.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร สายวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต โปรแกรมวิชาเคมี แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลา ฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แดสมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร และ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
 ตอมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ” ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบัน ตราเปนพระราชบัญญัติเรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547” ดวยพระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําให “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ” ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 
สถานท่ีตั้ง  

83 หมู 11 ถนนสระบุรี – หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  67000 โทรศัพท         
0-5671-7100  โทรสาร 0-5671-7110 อินเตอรเน็ต  http://www.pcru.ac.th ตั้งอยูริมถนนสายสระบุรี - 
หลมสัก ทางดานทิศตะวันตก  หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 856  ไร 3 งาน  
57  ตารางวา 

 
 

 สัญลักษณของมหาวิทยาลัย     
 
สีประจํามหาวิทยาลัย    สีมวง    
 
ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   
 ปรัชญา      “ปฺญา  เสฏฐา  ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด” 
 ปณิธาน      “ประทีปธรรมของทองถ่ิน ประเทืองคาประชาชน” 
 วิสัยทัศน     “แหลงองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” 
 
อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู สูงาน” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย     “เปนแหลงองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 
 
การดําเนินการตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

1. สภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
 (1)  นายกสภามหาวิทยาลัย   
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ 

และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน  4 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี  

ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี     
มีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน  4 คน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยและ
มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)  

 (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4)  

 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี   

 
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ   ประกอบดวย 
 (1)   ประธานสภาวิชาการ  ไดแก  อธิการบดี   
 (2) กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ  

คณะละ 1 คน   
 (3)  กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับบุคคล

ตาม (2)   
 (4)   กรรมการและเลขานุการ 1 คน และมีผูชวยเลขานุการอีก 2 คน 
 
3.  คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ประกอบดวย ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือก

จากคณาจารยประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนท้ังหมด 9 คน   
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5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด 11 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 

 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดีคณะ ผูอํานวยการสํานัก /สถาบัน จํานวนท้ังหมด 19 คน   
 

การแบงสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณนั้น  ไดมีการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2549 ดังนี้   

1. สํานักงานอธิการบดี  ไดแก กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2. คณะครุศาสตร ไดแก  สํานักงานคณบดี 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดแก  สํานักงานคณบดี 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก  สํานักงานคณบดี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ  ไดแก  สํานักงานคณบดี 
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  สํานักงานคณบดี  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
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โครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  โครงสรางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย 
และขาราชการ 

(3) 

 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบด ี

 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 

 

 
 

รองอธิการบดี 

 

 
 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 
 

คณบดี 

 

 
 

สํานักงานคณบดี 

 

 
 

ผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน 

 

 
 

กอง / สนง.  ผูอํานวยการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
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บทท่ี  2 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจาํปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษา
จัดข้ึน  และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหเกิดคุณภาพแกผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตลอดจนการบริหารจัดการใหสอดคลองกันท้ังในดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลลัพธ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนไปในทิศทางเดียวท้ัง
มหาวิทยาลัย และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ประจําปการศึกษา 2561 ดังตอไปนี้ 

1. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดใหมีคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหสอดคลองกับนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนสรางความ
เขาใจในการกํากับ ติดตาม ประสานและเตรียมการตรวจประเมิน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ยึดถือและใชระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย และหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

3. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ใชผลการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนขอมูลสําคัญในการประเมินผลและเปนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของทุกหนวยงาน 

4. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําปการศึกษา 2561 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ดาน  
ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความ 
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เปนไทย  และดานบริหารจัดการ  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้  
 1. การควบคุมคุณภาพ    
  1.1 กําหนดใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นําคูมือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ในระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการเพ่ิมตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และกําหนดใหสํานัก สถาบัน นําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก สถาบัน มาใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน 
  1.2 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สาํนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําแผนงาน 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จไวใหชัดเจน 
  1.3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  1.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุน 
กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
กําหนดไว  
  1.5 มหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ สํานัก สถาบัน 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ   
  2.1 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2561 
  2.2 มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
และผูเก่ียวของทราบเปนระยะ   
  2.3 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยางตอเนื่อง 
 3. การประเมินคุณภาพ   
  3.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี
มีความพรอมตอการตรวจประเมิน 
  3.2 เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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 3.3 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.4 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําเอกสารสรุปผลการ
ตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอเสนอแนะและนําผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป 

 
3. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ัน 
ใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล  

ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ ประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา
สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ 3 แลว ใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะ ใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให สถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  

ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก 
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได  

ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  (ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) 
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4. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ปการศึกษา 2557 – 2561) 
เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P**=**เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนา
นี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D**=**ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนท่ี          
1–เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป)  C/S  =  ดําเนินการประเมินคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร คณะ สํานักและสถาบัน ระหวางสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป) 

 A**=**วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก สถาบัน เปนดังนี้ 
  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  กรรมการ  และ
กรรมการและเลขานุการ   ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสํานัก สถาบันและตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผู
ประเมินระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไปหรือเปนผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินระดับคณะหรือเทียบเทา
ข้ึนไป ท้ังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาจัดข้ึน  
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บทท่ี  3 
นิยามศัพท 
 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร
ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี  2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง 
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี 
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู  และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ือ
อาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู  ไดแก 
(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ#จากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด 

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัด

แจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน  ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ 
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน
ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 
 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย 
 



เกณฑการประกันคุณภาพ  ระดับสํานัก สถาบัน 
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบั ติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงค ท่ีสําคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal)  การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ     
(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 
ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร  ไทย 
และเวียดนาม 
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย 
และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 
25 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ท่ีมาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ    
ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา
ทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค
ทางศิลปะ ไดแก  (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 
ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 
วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
 
แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการ
ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด
(ไมรวมคาคาดการณ) ท้ังนี้ ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมาย      
ไดชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติท่ีด ีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน
เลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทําวิจัย  หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐาน
เปนผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer  Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง  (Peer  Review) หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการ
ทําวิจัยนั้นๆ  และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนผลงานวิจัย
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร  โดยใชรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร  ท้ังนี้  การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน   
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI 
Web of Science ( Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตอง 
มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกล
ยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการ
เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให
เห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน        
เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุน
ตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุ
ศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปน พหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-
เคมี) 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ท่ีมา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 
18 ตุลาคม 2549) 

 
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา
ตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ีเปด
สอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรม
ท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ 
ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ 
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร 
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี 
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย  อาจารย ผูชวยศาสตราจารย    
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ี
มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี ภาระงานให
ชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมใน
ปท่ีประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 
นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน
และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปน
อาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน ให
พิจารณาวา 
 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED2013 
  (UNESCO) 
- กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัย   

ดวย 
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นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหนงอาจารย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หนาท่ีเต็มเวลา 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปด
สอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร หลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ของหลักสูตร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดย
จะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 
 
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 

ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับสํานัก สถาบนั 
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บทท่ี 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน 
  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันฯ  

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 ระดับส านัก สถาบัน 
ประกอบด้วยผลการด าเนินงานจ านวน 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

หน่วยงานที่รับการประเมิน 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

ฯ 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

ส า
นัก

ศิล
ปะ

ฯ 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

ฯ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6 ข้อ 
 - - - -  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  6 ข้อ - - - -  
3.2 ระดับความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าหมาย การส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพครูละบุคลากรทาง
การศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จใน
การบรรลุเป้าหมาย การ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

-  - - - 

3.3 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6 ข้อ 
-  - - - 

4.  การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7 ข้อ 
 

- - -  - 

4.2 การอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอด และ
เผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  5 ข้อ 
 - - -  - 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ 
กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของ
สถาบนั 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7 ข้อ 
 

     

 5.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 

     

 5.3 การด าเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
-  - - - 

 5.4 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

- -  - - 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

หน่วยงานที่รับการประเมิน 

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

าก
าร

ฯ 

ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

ส า
นัก

ศิล
ปะ

ฯ 

สถ
าบ

ันวิ
จัย

ฯ 

 5.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสนิใจ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
- -  - - 

 5.6 บุคลากรประจ าสายสนบัสนุนที่
ได้รับการพัฒนา  เพิ่มพนูความรู้
และทักษะในวิชาชีพทัง้ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนบัสนนุที่
ได้รับการพัฒนา 

     

รวม 
3 
ตัว
บ่งชี ้

6 
ตัว
บ่งชี ้

5 
ตัว
บ่งชี ้

5 
ตัว
บ่งชี ้

5 
ตัว
บ่งชี ้
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ 
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิ ด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ          
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วม ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน      การ
สอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์  ของ
ชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง   
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด า เนินการได้ตามแผน        
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา*สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน*สังคม*และประเทศชาติ*ในรูปแบบต่าง*ๆ*ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ*การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*หน่วยงานอิสระ*หน่วยงานสาธารณะ*ชุมชน*และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา*ให้การอบรม*จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ*ท างานวิจัยเพ่ือตอบ
ค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง*ๆ*คือ*เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง*ๆ*ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น 
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   



เกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับส านัก สถาบัน 

 
36   

  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง 
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 
องค์การเป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สามารถถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่ างชัดเจนการ
ประเมินความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สามารถวิเคราะห์อุปสรรคและสภาพปัญหาในการพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพ
และมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยแปลงค่าร้อยละของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ในแผนเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณร้อยละของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 

X 100 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได้ =   

 
 

 

  

 
ร้อยละของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีในแผนการส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา X  5 
ร้อยละของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่ได้คะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมียุทธศาสตร์ เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยมีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาน าไปสุ่การ
พัฒนางานวิจัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. มีการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและรายานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
 5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหน่วยงานไปปรับปรุง
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณุและบุคลากรทางการศึกษาในปีถัด 
 6. มีการเผยแพร่การการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณุและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. *ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. *จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. *ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. *ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. *น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. *เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. *ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 -7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  การอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการและผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

จาก พรบ.ราชภัฏ มาตรา 8 (1) ที่ก าหนดให้ คณะแสวงหาความจริง  เพื่อสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล  จึงให้มีกระบวนการในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นักศึกษา ประชาชนและอาจเผยแพร่สู่
สากล รวมถึงการร่วมกันก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสังคม  จากวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด่นชัด 
และได้รับการยอมรับ   มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  และประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน  โดยรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ได้อย่างเด่นชัด และสามารถน าไปสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภายใต้การก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน 
วิธีการ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด และเผยแพร่ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแผนงานในการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชนสังคม จากวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด่นชัด  สู่นักศึกษา ประชาชน ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน  โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ หรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากับชุมชนภายนอก 
 2. มีการบูรณาการแผนฯ จากข้อ 1 กับการเรียนการสอนในทุกคณะ 
 3. อย่างน้อย 1 ชุมชน  เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนสังคม  จากวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เด่นชัด 
และได้รับการยอมรับหรือ อย่างน้อย 1 ชุมชน มีการน าวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อัตลักษณ์ของชุมชนไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน  โดยรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและความ
จ าเป็นไทย ได้อย่างชัดเจน 
 4. อย่างน้อย 1 ชุมชน  มีการน าศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ตามแผนข้อ 1 และน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับ ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  รวมถึงการการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ของบุคลากร 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
  ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
   และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน เกณฑ์ข้อ 1 , 2, 3, 5  ใช้ปีงบประมาณ 
   เกณฑ์ข้อ 4, 6, 7 ใช้ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้ง ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ของแผนกลยุทธ์ 

2. มีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. มีด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก  
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

5. มีด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
6. มีด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด  

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเหตุ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน  รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  

เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ใน
ข้อ 2 
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4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 
 ผู้บริหาร  บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล  ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ 
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ 
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง 
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี 
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ือ
อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ#จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน  ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
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การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 

3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันหรือ

ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นส าคัญ คือ  

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ
สังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้ 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท า
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวในการ
ควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. *มีแผนงานโครงการในการส่งเสริม ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
 2. *มีการส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- ระดับปริญญา ด้านจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ระดับบัณฑิตศึกษา  ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร  ครบทั้ง 12 ข้อ   

3. *มีการรายงานผลการด าเนินงาน ในข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

4. มีการน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ผ่านการประเมินองค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 80  ของหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนการสอน  ส านักควรจัดบริการความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  โดยให้ครอบคลุมในประเด็นความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ สิ่งสนับสนุน
เหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ และ ผู้รับบริการ 
ในประเด็นส าคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. ความพึงพอใจด้านห้องสมุด 

 
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้าน
การบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ ความพึงพอใจด้านห้องสมุด  
 ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย  
   ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม ๕) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ  ของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ  และประเมินการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย ต้อง

ครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6   บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน 
วิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  

บุคลากรประจ าสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้ส านักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค านวณค่าร้อยละร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบเป็นคะแนน โดยก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 
 

 
 

 
ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนที่ไดร้ับการพัฒนา เพิม่พูนความรู้และทักษะ

ในวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศหรอืต่างประเทศ X 5 
100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

   แนวทางการวเิคราะหและสรปุผล 

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
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บทท่ี 5 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

การประเมินระดับสํานัก สถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารตามพันธกิจของหนวยงาน
รวมท้ังระบบการบริหารจัดการของหนวยงานดวย  โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละตัวบงชี้ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานไดนําไปใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงพัฒนา  ตามตารางตอไปนี้ 

 
ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับสํานัก สถาบัน 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดาํเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51 – 3.50   การดาํเนินงานระดบัพอใช 
3.51 – 4.50   การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00   การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

2 1 - 2.1 -   
3 3 - 3.1,3.3 3.2   
4 2 - 4.1,4.2 -   
5 6 - 5.1,5.3,5.5 5.2,5.4,5.6   

รวม 12 3 7 3   
ผลการประเมิน      

 
สํานัก สถาบัน ควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละองคประกอบ

ดวยตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา   
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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คณะผูจัดทํา 
 
คณะท่ีปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    
 ผูชวยอธิการบดีฝายภูมิทัศน 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและจัดหารายได            
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
ฝายวิเคราะห จัดพิมพ  และตรวจสอบขอมูล 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
 นางสาวสุจิตรา  จุยวอน    
 นางอาทิตยา  ฉิมมา  
 นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก 
 นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา  
 
ฝายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก  
 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000

โทรศัพท์ : 0-5671-7100  โทรสาร : 0-5671-7110

http://www.pcru.ac.th
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