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คํานํา 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกําหนด         

พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาและดําเนินการ     

ตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตามผลการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงาน ผลการประเมินตนเองพร้อม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจําทุกปี

การศึกษาและกําหนดให้หน่วยงานตน้สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา 

ช่วยเหลือและแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ตระหนักถึง

ความสําคัญและความจําเป็นของการประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบ

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580) มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งม่ันที่

จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงปณิธานและหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมและ

ประเทศชาติในการ ดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ อันประกอบไปด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย      

การบริการ วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 

ทั้งน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หวังเป็น   

อย่างย่ิงว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นี้ จะเป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของ ระดับคณะ ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสร้างความเช่ือม่ันใน คุณภาพ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างย่ังยืน 
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1.1  ความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ว่า การจัดให้การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างวิถีการเรียนรู้ของไทย

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง  

ปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีต้ังแต่     

ในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีต้ังแต่วัยการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการ

ทํางานที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการจัด การศึกษาได้ตรงตามความต้องการ

ของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการ

พัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองและพึ่งกันเอง    

ได้และ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สรุป ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดังน้ี 

1. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์

และวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง 

2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ

ว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน

ประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เน่ืองจากการประกันคุณภาพ

เป็นการประเมินผลและการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแล 

บทท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา          

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนํา

สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก เน่ืองจาก

เมื่อหน่วยงานต้น สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลได้รับรายงานการประเมินผลตนเองจากสถานศึกษาแล้ว    

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับ ดูแลจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อม

ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาให้แก่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

6. การประเมินคุณภาพการศึกษานําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

อย่างต่อเน่ือง โดยเมื่อสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดําเนินการ

ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว จัดส่งรายงานผลการ

ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต่อไป 

1.2  กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ. 2561 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความ   

ว่า การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ ควบคุมตรวจสอบระบบบริการคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ    

หน่วยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วย

งานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนํา

สถานศึกษา เพ่ือให้การ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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 จากสาระสําคัญของกฎกระทรวงดังกล่าว สามารถกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังภาพที่ 1.1 

 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การประเมิน

คุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร

คุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

สถานศึกษาสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

1.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 การบริหารและ

การจัด การศึกษาของรัฐ มาตรา 31 ระบุไว้ว่า กระทรวงมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและกํากับดูแล

การศึกษาทุกระดับและทุก ประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร       

เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและสาระสําคัญใน มาตรา 34 ระบุไว้ว่า หน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา มาตรฐานการศึกษาที่สอด

คล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ

การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้         

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ       

จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา 

 เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานท่ีกํากับ ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาได้รับรายงานประเมินตนเองพร้อม

แผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษา ให้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวและ ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่ง

รวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับสถานศึกษาแห่งน้ันให้แก่สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ แนวทางในการประเมิน

คุณภาพภายนอก โดยจะต้องดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

ของสถานศึกษา และจะส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ      

ให้แก่สถานศึกษาและ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาต่อไป 

 จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้ง

กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในแต่ละดับ ต้ังแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดหรือ        

หน่วยงานที่กํากับดูแลและสถานศึกษา ได้ดังภาพที่ 1.2   
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 เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่

สําคัญ คือ การ กําหนดนโยบายด้านการศึกษา การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ การกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ การออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา   

แต่ละระดับและประเภทการศึกษาและการตีความและวินิจฉัย ปัญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล มีหน้าที่สําคัญ คือ การกําหนดนโยบายด้านการศึกษา   

ของหน่วยงานต้น สังกัด การกําหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การกําหนดหลัก

เกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกัน คุณภาพการศึกษา การศึกษา การวิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาและการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การจัดส่งรายงานผลการประเมิน ตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบไปยัง สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพ ภายนอก การติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือนําไปสู่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 

 สถานศึกษา มีหน้าที่สําคัญ คือ การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ

ประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาและจัด      

ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจํา

ทุกปี การศึกษา รวมถึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุ เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับ

ดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และสาธารณชน 
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1.4  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยระบบ   

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน 

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบ     

เท่าและสถาบันอุดมศึกษา 

3. ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ  กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

4. เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ ตนเอง

อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ัง

ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5. เพ่ือให้ได้ข ้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา การ

ดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ

สถาบัน 

6. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด 

7. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น 

สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

1.5  กระบวนการและวิธีการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน คุณภาพ

การศึกษา ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน และ

เก็บข้อมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี 

รายละเอียด ดังน้ี 

 P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ี มาใช้

เป็นข้อมูล ในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตงแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิด ภาคการศึกษา 

แบบเดิม หรือต้ังแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
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 D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 

ของปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป) 

 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 

หรือเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 

หลักสูตร ระดับ คณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง การดําเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา 

แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนองงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณ 

กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ ดังน้ี 

1.  คณะวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่ 

2.  คณะเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ ให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะ 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ 

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 

4.  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ 

5.  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน 

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6.  สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการประเมิน 

ตนเองระดับสถาบัน 

7.  สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชาพร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป 

8.  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพ

ภายในท่ีสถาบันแต่งต้ัง (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานแผนปฏิบัติ

การประจําปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 

120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
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1.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรื่อยมา     

โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายและหลักเกณฑ์การดําเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ระบุในมาตรฐานการ อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 

 1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกลไกพ้ืนฐานในการ

พัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ย่ังยืน 

   2. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

หลักสูตร คณะและสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและการดําเนินงาน

ตามพันธกิจเป็นไปตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานอื่น ๆ ที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด    

   3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ      

โดยการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและใช้กระบวนการประกัน

คุณภาพเป็นวัฒนธรรมการ ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ    

มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรและนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีผลการ

ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกิจกรรมด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 6. สนับสนุนการนําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถ  

ใช้ร่วมกันได้ รวมท้ังสามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คํานึงถึงองค์

ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 

2 ด้านการวิจัยและ นวัตกรรม มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้าน การบริหารจัดการ เป็นเคร่ืองมือที่จะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการ

ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนแก่คณาจารย์ 
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บุคลากรและนักศึกษาทุกคน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการ ดําเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งใน

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น รายงานการ

ประเมินตนเองให้ครอบคลุมการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่กําหนด โดยมีการดําเนินการ

ต้ังแต่ การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการ

พัฒนาคุณภาพ 

 1. การวางระบบคุณภาพ (Quality System) : เป็นกระบวนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานต้น สังกัดในการวางระบบกลไกการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนด

แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และ วิธีการดําเนินงาน กํากับดูแล สนับสนุนและตรวจสอบการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 

สกอ.  สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด โดยได้ดําเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีการ

ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ

การศึกษา เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : เป็นกระบวนการดําเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถาบันการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้น 

หน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันการศึกษาจัดทําแผน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในด้านการพัฒนา หลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบ

การสอนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินผล ทั้งน้ีจะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงาน

ตามแผนติดตาม กํากับ การดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

 3. การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit) : เป็นการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน     

ต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมายที่กําหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานท่ีต้องการ โดยการดําเนินการ ดังน้ี การตรวจสอบ

และทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบ ด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสม่ฎาเสมอ และรายงานผลต่อ ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา การตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้น สังกัด เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือ

ใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ กําหนดไว้ 

 4. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) : เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม

เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น 

การประเมินคุณภาพภายนอกเป็น การดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัด การศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    

ที่กําหนดไว้ 
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 5. การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) : เป็นการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและ        

หน่วยงานต้นสังกัดในการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานใน

การศึกษา ของคณะกรรมารการตรวจ ประเมินมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของ

หน่วยงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษา ถัดไป 
 

 2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้บริหารระดับสูงให้

ความสําคัญกับ การประกันคุณภาพและร่วมกันกําหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก จึงส่งผลให้การดําเนินงาน ประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง คือ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น เพ่ือทํา หน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าที่และความสําคัญ ดังน้ี 

 1. สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังน้ี 

   1.1 กําหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ  

    1.2 กํากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

    1.3 กํากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

    1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี

และผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลัก ดังน้ี 

  2.1 กํากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ    

  2.2 กํากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

    2.3 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอการรับรอง  

    2.4 กํากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  3.1 คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน

กรรมการ รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย/

ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการ สถาบัน/หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง/เป็นกรรมการและผู้ช่วยอธิการบดี  

เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรฝ่ายประกัน คณุภาพเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังน้ี 

   3.1.1 กําหนดนโยบายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
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  3.1.2 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ

คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

  3.1.3 ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ระดับ

หลักสูตร ระดับ คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 

  3.1.4 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 

คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 

 3.2 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รองอธิการบดี          

ฝ่ายวิชาการ เป็น ประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้าสํานัก/    

หัวหน้าสถาบัน/ผู้อํานวยการกอง/ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ บุคลากรฝ่าย

ประกันคุณภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี หน้าที่ ดังน้ี 

  3.2.1 จัดทําและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร

และการจัดทํารายงานการประเมิน ตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็

นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ มหาวิทยาลัย   

  3.2.2 จัดทําและรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกไตรมาส   

  3.2.3 เผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้

สาธารณชนรับทราบ 

  3.2.4 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

 4. คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  4.1 คณะกรรมการเครือข ่ายประกันคุณภาพ  ประกอบด ้วย  รองอธิการบดีฝ ่ายวิชาการ                

เป็นประธานกรรมการ รอง คณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน       

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการ กอง และหน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี    

เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังน้ี 

  4.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพและการปฏิบัติราชการ เพ่ือนําผล

มาใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ 

  4.2 คณะอนุกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ              

เป็นประธานกรรมการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/กอง/หน่วย

งานเทียบเท่า เป็นกรรมการ บุคลากร ฝ่ายอํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีหน้าที่ ดังน้ี 
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  4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหาและวิธีแก้ไขการทํางานด้านประกันคุณภาพและการ

ปฏิบัติ ราชการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

  4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับด้านประกันคุณภาพการศึกษาและ

การปฏิบัติ ราชการของมหาวิทยาลัย 

  4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน    

  4.2.4 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการเครือข่ายประกันคุณภาพ 
 

3.การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยเป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมากน้อย

เพียงใด และมีหลักฐานที่แสดง การปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ที่แสดงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและผล การประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการตรวจสอบอย่าง       

เป็นระบบ สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาจาก

ภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  3.1 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิต

บัณฑิต การ วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตาม ภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกันคุณภาพ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 

1. การจัดอันอับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต 

2. มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายในและ

นอกประเทศ 

3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาต 

4. การสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

5. ต้องแสดงข้อมูลสาธารณะ (Pubic Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชนทั่วไป 

 จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ดําเนินการให้มีระบบประกัน

คุณภาพและมี การตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ดังน้ี 
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1. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี

อุดมศึกษา 

2. เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม

โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน 

3. แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทําให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย

สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 

3.2 แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 คณะต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาทั้ง

ระดับ หลักสูตรและระดับคณะตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

และส่งผลการประเมินให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้

มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขา เดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี

และระดับปริญญาโท โดยระยะเวลาการตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 1 วัน ต่อ 1 หลักสูตร 

  1.องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไว้ดังน้ี 

   1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี  

   - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนผู ้ประเมินระดับ   

หลักสูตรของ สกอ. และมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ สกอ. 

- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชาที่ขอรับ

การประเมิน ที่ ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 

- เลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหน่ง    

ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 

2.องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ กําหนดไว้ดังน้ี 

2.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 4 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดคณะ 

ประกอบด้วย 

-ประธานกรรมการ 1ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธานผูป้ระเมิน

ของ สกอ.  

   -กรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ.  

   -กรรมการ 2 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะ) ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน

ของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นหรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

   คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 

   1.ประธานกรรมการ 

    - ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหาร  หรือ 

      - ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์     

เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา หรือ 

    - ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

   2.กรรมการ 

    - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

    - กรณีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าที่ในระดับผู้อํานวยการหน่วยงานข้ึนไป 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

   3.องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กําหนด

ไว้ดังน้ี 

    3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย 

    - ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธาน           

ผู้ประเมินของ สกอ. 

    - กรรมการ 2 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. 

    - กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ 

สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
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   - กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้

ประเมินของ สกอ. หรือที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา       
เป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางคร้ัง     
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม    

นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้”คอื เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทํางาน 

การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
 

โดยที่การดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหน่ึงทําร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 

 

บทท่ี 2 นิยามศัพท์ 

17



การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ 
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความ
เช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่ เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ        
(อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดง  
ในต่างประเทศ 
 

อาเซียน  หมายถึ ง สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East 
AsianNations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชาน้ันๆ 
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จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
**บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรมโดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง(Performance Arts) 
ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์(Literature)        
ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจําเป็นต้องแสดงจํานวนข้อมูลมากกว่าน้ีเพ่ือยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาส้ันต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมาย         
ได้ชัดเจน 

 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ นําเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ทําวิจัยน้ันๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์
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ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งน้ี การรายงาน ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของ
การเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน   
ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มี ช่ือปรากฏอย่ใฎ นฐานข้อมูล Thai-Journal 
CitationIndex Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
( Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการ
กําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงาน หรือ แผนปฏิบัติการประจําปี 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
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พหุวิทยาการ หรือ สหวทิยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย      
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็น พหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2549) 
 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิดสอน 
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป        
(เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
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ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ        
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การ สามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมี     
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ 
ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่ เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ)  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังน้ี 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรน้ัน     
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า    
5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตร        
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งน้ี กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่าน้ัน หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการ นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อ
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สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตาม
แบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 

ทั้งน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้พิจารณาว่า 
- คุณ วุฒิ ตรงห รือสัม พัน ธ์กับสาขาของหลักสูตร น้ันหรือ ไม่  ตามการแบ่ งสาขาวิชาของ 

ISCED2013(UNESCO) 
- กรณีมีตําแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทํางานวิจัยด้วย 
 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารย์ประจํา หมายถึงบุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้  
เกิน 2 คน 
 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจํา 
 

ทั้งน้ี หากหลักสูตรใดใช้คําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจําหลักสูตรในตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ภายในระดบั หลักสตู รจะหมายถงึ อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการในระดับคณะ  

จํานวนรวม 13 ตัวบ่งช้ี ของสกอ. และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

13 ตัวบ่งชี้ ของสกอ. 

มาตรฐานในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

1. ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุก

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เที ยบ เท่ า ต่อจํ านวนอาจารย์

ประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญา

ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 

 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ

ภายนอก ต่อ จํ านวนอาจาร ย์

ประจําและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา

และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

บทท่ี 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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มาตรฐานในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

3. ด้านการบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุ บํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. ด้านการบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ 

ติ ดตามผลลัพ ธ์ตาม พั นธกิจ  กลุ่ ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

1. ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ของผู้ เรียนสู่การนําไปใช้

ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน

สร ้างสรรค ์ของผู ้เรียนสู ่การ

นําไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม 

1 .8 ร้อยละของผู้ สอนที่ สอบผ่ าน

ส ม ร ร ถ น ะ ด้ าน ภ าษ า อั งก ฤ ษ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ร้อยละของผู ้สอนท่ีสอบผ่าน 

สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ 

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2.4 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ 

นําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

3. ด้านการบริการวิชาการ 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

พันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ี

บูรณา การกับการเรียนการ

สอนและพันธกิจ อ่ืนอย่างน้อย 

1 ด้าน 

4 . ด้ านศิลป วัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 

4 .2 ร้อยละของผลงานทํานุ บํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมที่ บูรณาการกับการ

ร้อยละของผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
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มาตรฐานในการ 

ประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่าง

น้อย 1 ด้าน 

การเรียนการสอนและพันธกิจ

อ่ืนอีก อย่างน้อย 1 ด้าน 

5. ด้านการบริหารจัดการ 5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปีบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

งาน ประจําปีบรรลุเป้าหมาย 
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พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์   

ต่อสังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

ผลการดําเนินการของทุกหลกัสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ 

รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ :  

 -  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 

   อุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้อง 

   รายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 

-  ในการคํานวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนํามาคํานวณทั้งตัวต้ัง   

   ตัวหาร 

-  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดําเนินการแล้วแต่ยังมี 

   นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นํามาคํานวณด้วยทั้งตัวต้ังและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

   เท่าน้ัน 
 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   : อาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

ที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2  

    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนด 

    ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 

    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนด 

    ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนท่ีได้= 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน

ที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   

ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   : อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์           

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ

นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง

สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5  

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2  

    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

    ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง 

    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

    ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   : จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ  สัดส่วนของนักศึกษาต่อ 

อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเช่ือมโยง

ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน คณะ 

จึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน   

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนด    

เป็นคะแนน 5  

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คํานวณหาค่าความ

แตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมา

พิจารณา ดังน้ี  

ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่           

ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่           

ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

SCH   =  Σn¡c¡ 
เมื่อ n¡   =  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
      c¡  =  จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 

 

 

33



2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สตูรคํานวณดังน้ี 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

 

 

การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า                

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

ต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
    - แพทยศาสตร์ 
    - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์  20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 
6. บริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการ
    ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 

25:1 

7. นิติศาสตร์  50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10.สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป ี

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 

2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  

2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  

2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

คะแนนท่ีได้ = 5 - 

 

ตัวอย่างการคาํนวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหน่ึงทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหน่ึงทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  ของหลักสูตรหน่ึงทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 2 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = = ร้อยละ 12 

คะแนน =  5- (12)  =  5 - 3  =  2  คะแนน 

                               4 

 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง -
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน

           (ค่ารอ้ยละที่คํานวณได้จากข้อ 2.3) 
 

         4

24-25
X 100 

25

32-25
X 100 

25

28-25
X 100 

25
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หมายเหตุ : 
- การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกําหนดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจําไม่ 

  ตรงกับสัดส่วนที่กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

  ใหส้ถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกําหนด 

- กรณีที่คณะมหีลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจําว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนํามาหาค่าคะแนน 

  ของแต่ละกลุม่ แล้วนํามาคิดคะแนนเฉล่ียเป็นของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา      

เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้คําปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 

การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ

ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน    

1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลา          

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ 

ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี

โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5ประการ 

ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติมตลอดจน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act)            

ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 

 

สอดคล้องตาม 

: ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผูเ้รียนสู่การนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อ

สังคม 

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3  

: Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 3 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  (ใช้งบประมาณ) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสนํานวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่

การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คํานิยามศัพท์ 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่  

ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนการ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งยังสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสม ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ

ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม 

ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.โท ในภาคปกติหรือภาค

สมทบ และหมายถึงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น 

การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง 

1. ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีการนําไปใช้ประโชยน์ต่อสังคมและชุมชน

แบบให้เปล่า หรือ  

2. ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีการนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที่ก่อให้เกิด

มูลค่าเชิงพาณิชย์ 
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เกณฑ์การประเมิน :  

 เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคา่ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคม 
 

 

 

2. แปลงคา่ร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 

     คะแนนท่ีได้  =  

 

 

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลจํานวนนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนในแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  x 100

                     จํานวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนท้ังหมด 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 

สอดคล้องตาม 

: ร้อยละของผูส้อนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 7 

: Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการจัดการศึกษา  ข้อที่ 7 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  (ใช้งบประมาณ ) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

          ผู้สอนต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดังน้ี  

ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ 

(1) TOEFL 

Paper Based (คะแนนเต็ม 677) 420 คะแนน 500  คะแนน

Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 120 คะแนน 180  คะแนน

Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 40  คะแนน 60  คะแนน

(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 3.5  คะแนน 5  คะแนน

(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 390 คะแนน 550  คะแนน

(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 45  คะแนน 60  คะแนน

(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 400 คะแนน 500  คะแนน

(6) PSU-TEP ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
 

 

          ทั้งน้ี ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ระบุผลการทดสอบจนถึงรอบการ

ประเมิน หากไม่มีผลการประเมินในระดับคะแนน ผู้สอนต้องเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

ตนเอง SPEEXX เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิง

ทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: CEFR) 

ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ระดับหลักสูตร จาก 8 ระดับหลักสูตร A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, 

C1.2 ในระยะเวลา 2 รอบการประเมิน 

          มหาวิทยาลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษสําหรับ  

ผู้สอน โดยกําหนด เกณฑ์สอบผ่านในระดับ B.21 ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด เป็น

คะแนนระหว่าง 0 - 5 

 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคา่ร้อยละของผูส้อนท่ีสอบผา่นสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 

 
 
 

 

2. แปลงคา่ร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผู้สอนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด x 100 

                   จํานวนผู้สอนท่ีเข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท้ังหมด 

ร้อยละของผู้สอนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

  ร้อยละของผู้สอนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และความ

พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ี เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ

สถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย

จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมี

แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน                

2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ           

พันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ นําไปใช้

ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวจิัยและนวตักรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ  

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไก ส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ 

ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรร ทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 

ส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงินเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ 

ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  

    - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

    - หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

    - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น   

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือ ศาสตราจารย์รบัเชิญ (visiting professor)  

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดีเด่น  

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน สรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   : เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบง่ชี้  : ปัจจัยนําเข้า  

การคิดรอบป ี  : ปีงบประมาณ (ปีประเมิน +1 ปี) 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่

ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม

และจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีที่

สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็น คะแนนระหว่าง 0 – 5  

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาํแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น   

     คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

     คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

     คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น   

     คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

     คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

     คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่อจํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัย 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

                 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ  

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  

หมายเหตุ  

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม         

ผู้ลาศึกษาต่อ  

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ 

ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน หรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี

หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสญัญา

รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใ่ช่

นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ                  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบง่ชี ้  : ผลลัพธ์  

การคิดรอบป ี  : ปีปฏิทิน (ปีประเมิน) 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์  

ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus 

หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่ง ทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี  

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้   

    เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้ 

    เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้ 

    เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้     

    เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้ 

    เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้ 

    เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ นักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คาํนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
 

 

คะแนนที่ได้= 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ  

อาจารย์ประจําและนักวิจัย X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี ้

ค่า
น้ําห
นัก 

ระดับคณุภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์            

(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี ้

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

 

สอดคล้องตาม 

: จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  ข้อที่ 30 

: Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการสร้างผลงานวิจัย         

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ข้อที่ 20 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  (ใช้งบประมาณ ) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

การนําผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการ

เผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนําไปสู่การแก้ ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับ

กลุ่มเป้าหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ 

นวัตกรรม และองค์ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านพาณิชย์ เป็นการนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเกษตร

และผู้ประกอบอาชีพ 

2. ด้านนโยบาย เป็นการนําความรู้ไปใช้ในกระบวนการกําหนดนโยบาย เพ่ือให้การดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน 

3. ด้านสาธารณะ เป็นการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจ ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ

และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านชุมชนและพื้นท่ี เป็นการนํากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็น

ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

5. ด้านวิชาการ เป็นองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตํารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึง

นําไปต่อยอดในการการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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คํานิยามศัพท์ 

ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการวิจัย       

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล คําตอบหรือในรูปสรุป 

 สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เพ่ือความสวยงามหรือประดับตกแต่ง หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป

ของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระนวนการ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งยังสามารถนําไปพัฒนาและต่อยอดได้ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ

ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม 

 การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยฯ นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่าหรือ

การนําไปใช้ประโยชน์ต่อสงคมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ 

 ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จะต้องเป็นผลงานตามเกณฑ์การพิจารณาความ

เป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลศรีวิชัย สําหรับบุคลากร  
 

เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงจํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน  ให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 3 ผลงาน ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น  
 

 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  =  

 

จํานวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา – จํานวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและ

งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน      

จํานวนผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน   x 5

จํานวนผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน   

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด และในด้านที่สถาบันมีความ

เช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 

โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 

รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน 

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบ

คําถามต่างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว  

สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้าง

รายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ีคือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

อย่างน้อย 1 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   : การบริการวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา  

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ

ประจําปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทํา เพ่ือสร้างประโยชน์แก่

ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิด ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ

ชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคมและกําหนดตัวบ่งช้ี 

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่ บริการแบบให้เปล่า  

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ แก่สังคมใน ข้อ 1 และ

นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

 

สอดคล้องตาม 

: ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

อย่างน้อย 1 ด้าน 

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

ด้านบริการวิชาการ  ข้อที่ 36 

: Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านบริการวิชาการ  ข้อที่ 23 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  (ใช้งบประมาณ ) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้    

  ผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรือ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จึงหมายถึงการนําเอาศาสตร์ ของการเรียน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้

กลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในตัวเอง เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น 

เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนการบริการวิชาการแก่

สังคมน้ันนําผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ เพ่ือดําเนินการทางการวิจัยที่มีความชัดเจนมากข้ึน เพ่ือสร้าง

โครงการและงานบริการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความหลากหลายของสหวิชาการที่เอ้ือประโยชน์ต่อ

การเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ด้านการบูรณาการมาสู่การ

บริการวิชาการแก่สังคมได้มากข้ึน 

              การบริการวิชาการมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยให้้ผู้สอนนําความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมท้ัง

เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และได้ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม 

คํานิยามศัพท์ 

 ผลงานการให้บริการวิชาการ หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูแปบบต่างๆ ในสาขาที่มุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจบริการ (การโรงแรม 

การท่องเที่ยว ฯลฯ) ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ ด้านผลิตภัณฑ์และแฟช่ัน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การ

อนุรักษ์สร้างสรรค์มรดก ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ ซึ่งอาจจัดโดยให้เปล่า หรือคิดค่าใช้จ่าย

ตามความเหมาะสม 

 การบูรณาการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน หมายถึง การจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม      

โดยนําความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ไปเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ เป็นหลักและ
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เช่ือมโยงไปยังพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมและด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน     

อย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 ค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน   

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคา่ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพนัธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 
 

 

 

 

 
 

2. แปลงคา่ร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน x 100

                              จํานวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน    

  ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติ ของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ

พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ีคือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ  

การคิดรอบปี  : ปีการศึกษา (ปีประเมิน) 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เกณฑ์มาตรฐาน    

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ สามารถดําเนินการได้ตามแผน  

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม  

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6-7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 

 

สอดคล้องตาม 

 

: ร้อยละของผลงานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพนัธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ข้อที่ 44 

: Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม  ข้อที่ - 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  (ใช้งบประมาณ ) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

      จากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี (2561 – 2565) 

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย สู่ระบบการเรียนการสอนโดยต่อยอดด้วยบริการวิชาการ เพ่ือ

หลอมให้บัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ

กิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 ค่าร้อยละของผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก

อย่างน้อย 1 ด้าน  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

1.คํานวณค่ารอ้ยละของผลงานทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพนัธกิจอ่ืน

อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

จํานวนผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  x 100

                              จํานวนผลงานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 

ร้อยละของผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน    

ร้อยละของผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก อย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5
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สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่ในการ

กํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี

คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง               

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 

                 เอกลักษณ์ของคณะ  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ 

  เอกลักษณ์ของคณะ  

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ  

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา (ปีประเมิน) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่าน

คณะ ดังน้ัน คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา และการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ

แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส ในการแข่งขัน  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการท่ีอธิบาย การดําเนินงานอย่าง

ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน  
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7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารงานคณะตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   : ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสตูร  

ชนิดของตัวบง่ชี้  : กระบวนการ  

การคิดรอบป ี  : ปีการศึกษา (ปีประเมิน) 

อธิบายตัวบ่งชี้   

บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการดําเนินการ 

ต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์

การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 

สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร  

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ที่กาํหนด ในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร  

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

สอดคล้องตาม 

: ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย 

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

ด้านการบริหารจัดการองค์กร  ข้อที่ 56 

: Quick Win Project For Action Plan 2019  ด ้านการบริหารจัดการองค ์กร  

ข้อที่ 31 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา  (ใช้งบประมาณ ) 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นแผนที่

จัดทําขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

และผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และระยะยาว 20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

  - ด้านการจัดการศึกษา     14 ตัวช้ีวัด  

  - ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    7 ตัวช้ีวัด  

  - ด้านการบริการวิชาการ       4 ตัวช้ีวัด  

  - ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    4 ตัวช้ีวัด  

  - ด้านบริหารจัดการองค์กร      6 ตัวช้ีวัด  

   รวม      35 ตัวชี้วัด  

 โดยมหาวิทยาลัย มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภา

มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 

คํานยิามศพัท์ 

 ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึน โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน 

 แผนปฏิบัติงานประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน

ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
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กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดําเนินการในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของโครงการ

หรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ

ดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

ค่าร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคา่ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบติังานประจําปบีรรลเุปา้หมาย

2. แปลงคา่ร้อยละทีค่ํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้  = 

จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีบรรลุเป้าหมาย  x 100

       จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําท้ังหมด

                 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมายที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5  
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง                

ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้อง              

ในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่ประเทศกําหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ

เอกลักษณ์ของสถาบัน  

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ 

ประเมินผล เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ดังน้ัน ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน

ต้องควบคุมให้มีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ  

โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ ผู้บริหาร/ ผู้เก่ียวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            

มีส่วนร่วม เมื่อครบหน่ึงปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว 

เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของ การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผล 

ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ได้กําหนดให้

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของการจัดทํารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ

เช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละ

ระดับมีรายละเอียดดังน้ัน 

บทท่ี 4 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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1. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง ระบบการ

บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากน้ัน มีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย

นําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้ นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา        

ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ของสกอ.จํานวน 13 ตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง เร่งด่วน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1  

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทกุหลักสูตร  
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ของสกอ.จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม จํานวน 6 ตัวบง่ชี้  

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง เร่งด่วน  
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6+2 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1,1.7,1.8  

2 3+1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 2.2 2.1 2.3,2.4   

3 1+1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม - 3.1 3.2   

4 1+1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม - 4.1 4.2   

5 2+1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม - 5.1,5.2 5.3   

รวม 19 4 7 8   

ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทกุหลักสูตร  

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย     

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา  

องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพฒันา 
1. 
2. 
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