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บทที ่  

ความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 
 
1.1 การประกนัคุณภาพทีเ่ป็นผลมาจาก พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไวใ้นหมวด 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศึกษา หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจ้ดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราช-บญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง 
โดยสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบบัน้ียงั
คงไวต้ามประกาศทบวงมหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถื้อ
ปฏิบติัมาอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไวใ้นฉบบัเดียวกนั มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีหลกั 2 ประการคือ1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมีการปรับเปล่ียนใหร้ะบบการ
ประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันา
คุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างนอ้ย
หน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจง้ผลให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

1 
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การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานตน้สังกดั  โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 

การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนว
การจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “ สมศ. ” พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1 
คร้ังในทุกรอบ 5 ปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชน ซ่ึง สมศ. ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) เสร็จส้ินไปแลว้ปัจจุบนัยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดบั
สถาบนัและคณะวิชา แต่หากสถาบนัใดจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลกัการประเมินจะครอบคลุมการ
จดัการนอกสถานท่ีตั้งหลกัทั้งหมด นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลอ้งกบัจุดเน้นหรือ
กลุ่มสถาบนัท่ีแต่ละสถาบนัเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซ่ึงมีหลกัการส าคญั 5 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2. ยึดหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง

และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
3. สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของชาติ

โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

4. ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
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5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ เอกชน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 

6. ค านึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์     
พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกัน
คุณภาพ ดงัน้ี 

1. ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการบริหารจดัการระบบงานต่าง ๆ  เพื่อให้ตอบสนองต่อพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานดา้น
คุณภาพในทุกสาขาวชิาและทุกหลกัสูตรทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

2. พฒันาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพให้สอดคลอ้งกบักระบวนการด าเนินการภายใน
และมาตรฐานของหน่วยงานตน้สังกดัและมาตรฐานสากล โดยเนน้ให้ทุกหน่วยงานและทุกคณะ น าระบบ
ประกนัคุณภาพไปใชเ้พื่อสร้างใหเ้กิดกลไกการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3. สนบัสนุนใหห้น่วยงานทุกระดบัด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้สอดคลอ้งกบัระบบการ
ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 

4. ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นประจ า ภายใต้
กรอบและมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลยัน าไปใช้ใน
การพฒันาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลสรุปของการประกนัคุณภาพจะเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานประจ าปีท่ีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารย ์บุคลากร และนิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกนั
คุณภาพ  ตลอดจนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีมีส่วนในการสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน 

6. ใหมี้คณะกรรมการส่วนกลางท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายและจดัท ามาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พนัธกิจทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

6.1  คณะกรรมการการศึกษา เป็นผูก้  าหนดมาตรฐานดา้นหลกัสูตรและมาตรฐานดา้นการ
บริหารหลกัสูตร ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา รวมทั้งการก าหนดกลไกและมาตรการท่ีจะดูแล
ก ากบัใหห้ลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในทุกคณะมีมาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6.2  คณะกรรมการบริหารงานวิจยั เป็นผูก้  าหนดนโยบายและทิศทางการวิจยัในภาพรวม
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตผลงานวิจยั และน าผลงานวิจยัต่างๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
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6.3  คณะกรรมการก ากบันโยบายการบริการวิชาการ เป็นผูก้  าหนดนโยบายและระเบียบ
ของการให้บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการน าองค์ความรู้สู่สังคมของบุคลากรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้คงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และคุณค่าของวชิาการ 

6.4  คณะกรรมการด้านเอกลักษณ์และศิลปวฒันธรรม เป็นผูก้  าหนดนโยบายและทิศ
ทางการพฒันาดา้นเอกลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดูแลก ากบั
การจดักิจกรรมประจ าปีในภาพรวม ตลอดจนประสานงานในการถ่ายทอดประเพณี เอกลกัษณ์วฒันธรรม 
และคุณค่าต่าง ๆ สู่บุคลากรและนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

7. ใหส้ านกัประกนัคุณภาพ เป็นหน่วยงานท่ีดูแลการพฒันาระบบ  และกลไกการประกนัคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงในกระบวนการด าเนินการภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ติดตามดูแลให้มีการน าระบบประกนัคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ        และ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เกิดกลไกการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกหน่วยงาน 

8. ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จดัท าระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของตนใหส้อดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั ติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานยอ่ย
ภายในมีการด าเนินการตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวต้ลอดจนประสานงานกบัส านกัประกนั
คุณภาพในการจดัท าแผนงานการประกนัคุณภาพประจ าปี 

9. ผูบ้ริหารของหน่วยงานและของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะตอ้งน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากรายงานสรุปผลการตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูต้รวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปใชใ้นการวางแผนพฒันา และปรับปรุงระบบการ
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

10. ทุกหน่วยงานจะตอ้งช้ีแจงให้อาจารยแ์ละบุคลากรของตนเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพ 
ตลอดจนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีมีส่วนในการสร้างคุณภาพงานกิจการนกัศึกษาจะตอ้ง
เสริมสร้างและปลูกฝังให้นกัศึกษาเขา้ใจถึงบทบาทของตนในกระบวนการเรียนการสอน และการสร้าง
คุณภาพใหเ้กิดข้ึน 
 
1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก   

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ระบุวา่ “ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง” ในขณะท่ีมาตรา  49  ของพระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนัระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
ไวว้า่ “ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ท่ี
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พฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา” จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
สม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแลทั้งปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิตหรือผลลพัธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนน้การประเมินผล
การจดัการศึกษา ดงันั้น ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นโดยไดเ้ช่ือมโยงใหเ้ห็นจากแผนภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  
    (ท่ีมา: คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553) 
จากภาพท่ี 1 จะเห็นว่า เม่ือสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในแล้ว 

จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นผลจากการประกนัคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวา่ รายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) เพื่อนน าเสนอสภาสถาบนั 
หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสาร
เช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนั การติดตามตรวจสอบของตน้สังกดั และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน) 
หรือ สมศ. ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะทอ้นภาพ
ท่ีแทจ้ริงของสถาบนัในทุกองคป์ระกอบคุณภาพ 

 
1.4 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา    

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัต่อการด าเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั เพื่อใหม้หาวทิยาลยัมีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับในสังคมและพร้อมท่ีจะ
รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากภายนอกได ้
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด าเนินการในเ ร่ืองน้ีอย่างเป็นขั้นตอน โดยใน
ระยะแรกเน้นเฉพาะการตรวจสอบ ต่อมาเม่ือเกิดความคุน้เคยกบัระบบประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัจึง
พฒันาเขา้สู่การประเมินคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพฒันางานใหมี้ความเป็นเลิศทุกภารกิจต่อไป 
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บทที ่  

คุณสมบัติ หน้าที ่และจรรยาบรรณของ 
ผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีประสบการณ์การสอนหรือการท างานภายในสถานศึกษา หรือเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือ

เป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีประเมิน 
2. ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจดัให ้หรือมอบหมายใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ จดัฝึกอบรม 
3. มีความรู้ความเขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
4. มีความเช่ือมัน่ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. มีความเขา้ใจกระบวนการท างานของสถานศึกษา 
คุณสมบัติทัว่ไป 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2. มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารอยา่งกลัยาณมิตร 
3. มีทศันะท่ีกวา้งไกล 
4. มีความหนกัแน่นสุขมุรอบคอบ 
5. มีทกัษะในการคิด วเิคราะห์ 
6. มีความเป็นกลาง 
7. มีความสนใจท่ีจะท าประโยชน์ใหแ้ก่สถาบนัอุดมศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
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2. หน้าทีข่องผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 องค์ประกอบของคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดว้ย ประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 หน้าทีข่องประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2. จดัท าก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานร่วมกับคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา โดยการ

ปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารหน่วยงาน 
3. ก ากบัดูแลตรวจเยีย่มหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
4. ประสานงานการประมินให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัไม่ซ ้ าซ้อน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการแยกยา้ย

กนัประเมินเฉพาะเร่ือง 
5. ร่วมกบัคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นระยะๆ 
6. เป็นประธานพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
7. แจง้ผลการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการดว้ยวาจาต่อหน่วยงาน 
8. ใหค้  าแนะน าและช้ีประเด็นส าคญัในการปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาแก่หน่วยงาน 
9. ก ากบัการจดัท าและส่งรายงานผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
10. ร่วมรับผดิชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน 

หน้าทีข่องคณะผู้ประเมินคุณภาพ 
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2. ร่วมกบัประธานคณะผูป้ระเมินคุณภาพจดัท าก าหนดการตรวจเยีย่มหน่วยงาน 
3. ตรวจเยีย่มหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
4. ร่วมสรุปผลการประเมินเป็นระยะๆ 
5. ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อประธานคณะผูป้ระเมินคุณภาพ 
6. ร่วมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
7. ร่วมรับผดิชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 

หน้าทีข่องเลขานุการ 
1. ติดต่อและประสานการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
2. รับผดิชอบงานเลขานุการและคณะผูป้ระเมินคุณภาพ 
3. ติดตามการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
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หมายเหตุ   :   ในกรณีท่ีสถานศึกษาและผูป้ระเมินอนุญาตให้มีผูส้ังเกตการณ์ร่วมอยู่ในคณะผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้ประธานเป็นผูก้  าหนดบทบาทของผูส้ังเกตการณ์ และให้ประธานแจง้บทบาท
ของผูส้ังเกตการณ์แก่สถานศึกษาทราบ โดยขอให้ผูส้ังเกตการณ์ยึดถือจรรยาบรรณเช่นเดียวกบัผูป้ระเมิน
คุณภาพ 
 

3. จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. มีความซ่ือสัตย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยีย่มและการประเมิน 
2. ไม่น าความลบัของขอ้มูลไปเปิดเผย 
3. มีความอดกลั้น และยดืหยุน่ 
4. มีความยติุธรรม รายงานส่ิงท่ีคน้พบตามหลกัฐานท่ีปรากฏ 
5. อุทิศเวลาอยา่งเตม็ท่ีตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที ่  

บทบาทของคณะผู้ประเมิน 
 

1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยีย่ม 
1. ผูป้ระเมินคุณภาพแต่ละคนศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงาน ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการอุดมศึกษา คู่มือการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดบัอุดมศึกษา 
เอกสารทิศทางอุดมศึกษาไทย เป็นตน้ 

2. ประธานคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขอบเขต วิธีการใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหค้ณะผูป้ระเมินทราบ พร้อมทั้งร่วมกนัวิเคราะห์ SAR ของหน่วยงาน
เพื่อสรุปประเด็น ขอ้สงสัย และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเบ้ืองตน้ 

3. แบ่งหน้าท่ีให้ผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละคนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใน
รายละเอียด 

4. วางแผนตรวจเยีย่มร่วมกนั ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เขา้ใจถึง
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน  และก าหนดเกณฑใ์นการประเมินไปในทิศทางเดียวกนั 

5. จดัท าตารางการตรวจเยี่ยมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ให้หน่วยงานท่ีถูกประเมินทราบล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อให้หน่วยงานสามารถนดัหมายบุคคลท่ีคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอ้งการ
สัมภาษณ์ หรือจดัเตรียมเอกสารท่ีผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอ้งการเพิ่มเติม หรือแจง้หน่วยงานยอ่ย
ท่ีผูป้ระเมินประสงคจ์ะเขา้ประเมิน ตลอดจนสามารถเตรียมการดา้นอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. นดัหมายคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อลงพื้นท่ีในหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
7. ประสานงานกบัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีขอรับการประเมินเพื่อขอการอ านวยความสะดวกในดา้น

ต่างๆ เพื่อประหยดัเวลาในการประเมิน 

แนวทางการจัดท าตารางตรวจเยีย่ม 
วนัที ่1 

- ประชุมร่วมกบัคณะผูบ้ริหารหน่วยงานและบุคลากร 
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- สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
- ศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มเติมจากเอกสารโดยตรวจสอบรายละเอียดตามตวับ่งช้ี 
- ลงพื้นท่ีหาขอ้มูลรายละเอียดในประเด็นเฉพาะ 
- ประชุมสรุปผลอยา่งไม่เป็นทางการของวนัท่ี 1 

วนัที ่2 
- ตรวจเยีย่มตามแผนประเมินท่ีระบุไว ้
- หาขอ้มูลหลกัฐานในพื้นท่ีปฏิบติัการ และปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ี  
- ตรวจสอบเอกสารในพื้นท่ี 
- สัมภาษณ์อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา ศิษยเ์ก่าและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 
- ตรวจสอบหอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ฯลฯ 
- ตรวจเยีย่มหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ 
- ประชุมคณะผูป้ระเมินและสรุปผลอยา่งไม่เป็นทางการของวนัท่ี 2 

วนัที ่3 
- หาขอ้สรุป แต่ละตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
- พบผูบ้ริหารหรือลงพื้นท่ีเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม (หากจ าเป็น) 
- ประชุมปรึกษาหารือคณะผูป้ระเมินเพื่อสรุปผล 
- ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีไดรั้บการประเมินเพื่อรายงานผลการประเมินขั้นตน้ดว้ยวาจา 

หมายเหตุ   :   ในการปฏิบติังานจริง คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสามารถปรับเปล่ียนตาราง
ตรวจเยีย่มไดต้ามความเหมาะสม 

สรุปข้ันตอนการเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2 สรุปข้ันตอนการเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละคนศึกษาเอกสาร

ล่วงหน้า 

ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประชุมชี้แจง

วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ               
การประเมิน 

แบ่งหน้าที่ให้กับคณะผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

วางแผนการตรวจเย่ียม จัดท าตารางการตรวจเย่ียม แจ้งตารางการตรวจเย่ียมให้
หน่วยงาน 

นัดหมายคณะผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเพือ่

เตรียมการลงพื้นที ่
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2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยีย่ม 

 1. ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัหน่วยงานเพื่อทราบวตัถุประสงค์ของการประเมิน และสร้าง
ความคุน้เคยระหวา่งผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผูบ้ริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน 
 รายละเอียดของการประชุมช้ีแจง ประกอบดว้ย 

1.1 ประธานคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในแนะน าคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแจง้วตัถุประสงคใ์นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.2 หน่วยงานแนะน าทีมบริหารและสรุปรายงานผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการ
ประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น 
นวตักรรมหรือวธีิปฏิบติัท่ีดี จุดท่ีควรพฒันา แผนและเป้าหมายการพฒันาในปีต่อไป 

1.3 ประธานคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจง้ตารางการประเมินและช้ีแจงวิธีการ
ประเมินใหห้น่วยงานเขา้ใจชดัเจน เช่น ประเมินจากเอกสาร บนัทึกการสัมภาษณ์ การสังเกตการท างาน 

1.4 คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอความอนุเคราะห์ส่ิงอ านวยความสะดวกจาก
หน่วยงาน เช่น หอ้งประชุม ผูน้ าทาง ผูป้ระสานงานในพื้นท่ี รวมถึงห้องท างาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ internet, 
intranet และ  LCD projector 

2. พบผูบ้ริหารเพื่อสัมภาษณ์ขั้นตน้เก่ียวกบัปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารและอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการประเมินการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 

3. ตรวจสอบเอกสารอา้งอิงในแต่ละตวับ่งช้ีเพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นตน้ท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์จาก
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หากเอกสารในส่วนใดท่ีคณะผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในพบวา่บางประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบจากเอกสาร
ขอ้มูลทางสถิติ หรืออ่ืนๆท่ีหน่วยงานจดัเตรียมไว ้

4. ตรวจเยีย่มหน่วยงานยอ่ยต่างๆ ในพื้นท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร คณาจารย ์
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า เจา้หนา้ท่ี หรือบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบเอกสาร โครงการสอน ส่ือการสอนใน
พื้นท่ีปฏิบติั รวมทั้งตรวจสอบหอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หอ้งสมุดและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มเติม 

5. สรุปผลการประเมินในแต่ละวนั เพื่อทราบความคืบหน้าของการประเมิน ร่วมปรึกษาหารือใน
ประเด็นท่ีไม่แน่ใจ เพื่อท าใหส้รุปผลการายงานมีความชดัเจนยิง่ข้ึน การเขียนรายงานควรให้ผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในแต่ละคนยกร่างรายงานตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายและน าขอ้มูลนั้นมาสังเคราะห์รวมกนั โดย
มีการทบทวนอภิปรายจนไดข้อ้สรุปร่วมกนั 

6. พบผูบ้ริหารเพื่อขอความคิดเห็นหรือยืนยนัขอ้มูลบางประเด็น เพื่อให้คณะผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมีความมัน่ใจในขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อน ามาสรุปผลการจดัเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึง
จะท าใหผ้ลการประเมินมีความถูกตอ้งชดัเจน ตรงตามเป้าหมาย 
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7. รายงานผลการประเมินขั้นตน้อยา่งไม่เป็นทางการ โดยเชิญผูบ้ริหารหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมฟังผลการประเมินของคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการรายงานผลควรจะประกอบด้วย
เน้ือหาและขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือและใหค้วามอนุเคราะห์ระหวา่งการประเมิน 
1.2 ย  ้าถึงวตัถุประสงคใ์นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
1.3 ประธานน าเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และให้คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ขอ้มูลเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีมีขอ้ซกัถาม 

1.4 ประธานคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปผลในภาพรวม 
สรุปข้ันตอนการด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3 สรุปข้ันตอนการด าเนินการระหว่างการตรวจเยีย่ม 

 

 

ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในแนะน าคณะผู้
ประเมินฯ และแจ้งวัตถุประสงค์   

การประเมิน 

ผู้บริหารหน่วยงานบรรยายสรุป
สถานภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนา 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ตรวจเย่ียมหน่วยงานย่อยต่างๆตามที่
ได้รับมอบหมาย 

สัมภาษณ์ 
- ทีมบริหาร 
- คณาจารย์ 
- นักศึกษาและศิษย์เก่า 
- เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ 

รายงานผลการประเมิน
ขั้นต้นด้วยวาจา 

พบผู้บริหารและสรุปผลการเก็บข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 

ตรวจสอบ 
- เอกสารในพื้นที ่
- โครงการสอนและสื่อ 
- ห้องปฏิบัติการ/โรงฝึกงาน 
- สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
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3. การด าเนินการภายหลงัการตรวจเยีย่ม 

 1. วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินเพื่อเขียนรายงาน 
  1.1 วิเคราะห์ว่าแนวทางการปฏิบติัของหน่วยงานสอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์
และแผนงานตามท่ีก าหนดไว ้

1.2 วเิคราะห์วา่หน่วยงานมีระบบและกลไกการด าเนินงานตามพนัธกิจและจุดเนน้ 
1.3 วเิคราะห์วา่ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 
1.4 วเิคราะห์จุดแขง็ วธีิปฏิบติัท่ีดีหรือนวตักรรม จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนเสนอแนวทางใน

การเสริมจุดแข็งและพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุง เพื่อให้หน่วยงานสามารถน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

2. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยดึหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 2.1 การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะต้องสอดคล้องตาม

วตัถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและหา
หลกัฐานประกอบพร้อมทั้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตวับ่งช้ีอยา่งครบถว้น 

 2.2 การเขียนรายงานจะตอ้งเป็นการเขียนตามสภาพขอ้เทจ็จริง ประมาณ 15 - 20 หนา้ โดยสรุป
ประเด็นสั้นๆ ไดใ้จความชดัเจนพร้อมทั้งอา้งอิง 

 2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประกอบดว้ย รายนามคณะผูก้ารประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการประเมิน ผลการประเมิน จุดเด่น วิธีปฏิบติัท่ีดีหรือนวตักรรม จุดท่ีควร
ปรับปรุงรายองคป์ระกอบและมาตรฐานอุดมศึกษา ตลอดจนขอ้เสนอแนะ แนวทางการพฒันาหน่วยงาน 

 2.4 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ทั้งน้ีรายละเอียดแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพปรากฏตามภาคผนวกท่ี 1 

สรุปข้ันตอนการด าเนินการหลงัการตรวจเยี่ยม 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่4 สรุปข้ันตอนการด าเนินการหลงัการตรวจเยี่ยม 

คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน โดย

พิจารณาแต่ละองคป์ระกอบและมาตรฐาน 

วิเคราะห์จุดแขง็ วิธีปฏิบติัท่ีดีหรือ

นวตักรรม จุดท่ีควรปรับปรุงและให้

ขอ้เสนอแนะ 

จดัท ารายงานผลการประเมิน

ฉบบัสมบรูณ์และส่งให้

หน่วยงานรับทราบ 

หน่วยงานน าผลการประเมินไปปรับปรุง พฒันา

อยา่งต่อเน่ือง (ในกรณีของสถาบนัใหน้ าผลการ

ประเมินไปปรับปรุง SAR ก่อนส่งสกอ.) 
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บทที ่  
 

เทคนิคการประเมนิคุณภาพของผู้ประเมนิ 
 

1. ประเภทของการประเมินคุณภาพ 
1. การประเมินตามแนวนอน เป็นการประเมินในหน่วยงานระดบัเดียวกนัในเร่ืองเดียวกนั หรือ

ตวับ่งช้ีเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในมัน่ใจวา่ไดมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกหน่วยงานดว้ยมาตรฐานเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น การประเมินหลกัสูตร ถา้หากคณะมีนโยบายในการ
ประเมินหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุก 5 ปี คณะผูป้ระเมินจะประเมินทุกสาขาวชิาในเร่ืองเดียวกนั 

2. การประเมินตามแนวตั้ง มุ่งเน้นการประเมินเชิงลึกเพื่อสืบคน้ขอ้มูลจากผูป้ฏิบติัโดยเจาะจง
ขอ้มูลจากภาพกวา้งไปสู่ภาพลึกของหน่วยงาน เช่น เน้ือหาหลักสูตร  ประมวลรายวิชา  จดัท า
แผนการสอน  จดัตาราสอน  เอกสารประกอบการสอน  ส่ือการสอน หรือจากหน่วยงานปฏิบติั
โยงสู่ภาพกวา้ง เช่น เคร่ืองมือห้องปฏิบติัการ  การจดัท าแผนบ ารุงรักษา  การใช้ห้องปฏิบติัการ  
อาจารยผ์ูส้อนปฏิบติัการ  เอกสารประกอบการสอน ท าให้ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดค้น้หา
ขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีชดัเจน และมัน่ใจในผลลพัธ์ของงาน 

3. การประเมินไปขา้งหน้า เน่ืองจากการจดัการศึกษามีบางกิจกรรมจะด าเนินการเพียง ปีละ         
1 คร้ัง เช่น การรับสมคัร การสอบคดัเลือก การติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา ฯลฯ เม่ือคณะผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปประเมินในพื้นท่ี ท่ีอาจไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีตอ้งด าเนินกิจกรรมนั้น อย่างไรก็ตาม คณะผู ้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสามารถประเมินได ้โดยดูเจตนาของการด าเนินงาน ตวัอยา่งเช่น คณะผู ้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอ้งการทราบอตัราร้อยละของการมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษา แต่
ระยะเวลายงัไม่ถึงช่วงของการส ารวจขอ้มูลเพราะหน่วยงานแจง้ว่าจะส ารวจขอ้มูลเม่ือนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแลว้ 1 ปี ในช่วงของกรรมการเขา้ประเมินนั้นไดผ้่านไป 9 เดือนเท่านั้น คณะผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในอาจขอดูร่องรอย เช่น ขอดูการเตรียมการในการส ารวจขอ้มูล โดยขอดูเอกสารค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ แบบส ารวจโครงการ งบประมาณ ถา้มีส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมัน่ใจวา่หน่วยงานมุ่งมัน่จะด าเนินการกิจกรรมดงักล่าว 

4. การประเมินยอ้นกลบั เป็นการหาขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อให้คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมั่นใจว่าผลลัพธ์นั้ นได้ปฏิบัติจริงและเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

4 
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ตัวอย่างเช่น คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบว่าหน่วยงานแจ้งว่าการฝึกงานในสถาน
ประกอบการตรงกบัสาขาวชิาชีพร้อยเปอร์เซ็นต ์ในเร่ืองน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจในผลลพัธ์ท่ีหน่วยงานแจง้ไว ้คณะผู ้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัของการฝึกงานนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้มูลยอ้ยกลบัดว้ยขอ้มูลแหล่งฝึกงาน นกัศึกษาฝึกงาน โครงงานนกัศึกษาว่าตรงกบัสาขาวิชาชีพหรือไม่ 
ท าใหม้ัน่ใจวา่ผลลพัธ์เกิดข้ึนจากกลไกของกระบวนการประกนัคุณภาพจริง 

5. เทคนิคการเก็บขอ้มูลระหว่างการตรวจเยี่ยม ในระหว่างการตรวจเยี่ยมพื้นท่ี คณะผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในควรบนัทึกขอ้มูลท่ีคน้พบจากการประเมิน เพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการสรุปผล
การประเมิน การบนัทึกขอ้มูลควรจะจดบนัทึกโดยทนัที เพื่อให้ขอ้มูลมีความแม่นย  าและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดท่ีควรบนัทึกประกอบด้วย วนั เวลา สถานท่ี ช่ือผูรั้บการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดของกิจกรรมในพื้นท่ี ช่ือเอกสาร กระบวนการของการปฏิบติังานและผลลพัธ์จากงาน 
ฯลฯ 

2. การอ่านและวเิคราะห์รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
2.1 การอ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

การอ่านรายงานการประเมินตนเอง ตอ้งอ่านอยา่งละเอียด วิเคราะห์และบนัทึกในรายละเอียด
ท่ีจะเอ้ือต่อการประเมินภาคสนาม แต่ตอ้งไม่มากและละเอียดจนเกินความจ าเป็น และบนัทึกดว้ยภาษาท่ีทั้ง
ผูบ้นัทึกและผูอ่้านเขา้ใจไดไ้ม่ยาก 

1) อ่านใหเ้ห็นภาพรวมของรายงาน 1 รอบ เพื่อความเขา้ใจสถาบนั 
2) อ่านโดยรายละเอียดในแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อทราบผลการปฏิบติังาน จุดแข็ง วิธีปฏิบติัท่ีดี

หรือนวตักรรม จุดท่ีควรพฒันาและแนวทางในการพฒันา 
3) บนัทึกจุดท่ีไม่ชัดเจนหรือมีขอ้สงสัยท่ีพบในแบบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อ

ยนืยนัขอ้เทจ็จริงต่อไป 
4) อ่านอยา่งวเิคราะห์โดยใหเ้ช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคก์ารประเมิน 

2.2 เทคนิคการวเิคราะห์รายงาน 
การอ่านและวเิคราะห์รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอ้งอ่านอยา่ง

ละเอียด วิเคราะห์ และบนัทึกในรายละเอียดท่ีจะเอ้ือต่อการประเมินภาคสนาม โดยบนัทึกดว้ยภาษาท่ีทั้งผู ้
บนัทึกและผูอ่้านเขา้ใจได้ไม่ยาก ในการวิเคราะห์รายงานตอ้งวิเคราะห์ทั้งความสอดคล้องและเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อในรายงาน ตั้ งแต่ปก ค าน า สารบัญ บทสรุป
ผูบ้ริหาร ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถาบนั ผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดการ
ประเมินในแต่ละตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา จุดเด่น วิธีปฏิบติัท่ีดีหรือ
นวตักรรม จุดท่ีควรปรับปรุง แผลและเป้าหมายการพฒันาในปีต่อไป และเอกสารสนบัสนุนต่างๆ 

2)  ตรวจสอบและวเิคราะห์รายงาน 
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 2.1 มีความครบถ้วนและชัดเจนของขอ้มูลตามตวับ่งช้ีและเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.2 มีการสอดคลอ้งของผลการด าเนินงานและเอกสารสนบัสนุนหรือหลกัฐานอ่ืนๆท่ี
อา้งอิง 

 2.3 มีเอกสารสนบัสนุนหรือหลกัฐานอา้งอิงท่ีเพียงพอและเช่ือถือได ้
 2.4 แผนและการด า เนินงานตอบสนองหรือสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงคแ์ละจุดเนน้ของหน่วยงาน 

3. การสืบค้นข้อมูลเพือ่การประเมินคุณภาพ 
1. สืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล เพื่อการตรวจสอบขอ้มูลท่ีตอ้งการและตรวจสอบความสมบูรณ์

ของการจดัท าฐานขอ้มูล 
2. สืบคน้จากเอกสารรวมถึงงานวิจยัสถาบนั เพื่อตรวจสอบยืนยนัขอ้มูลใน SAR หากยงัมี

ประเด็นใดท่ีเอกสารอา้งอิงใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่สมบูรณ์ตอ้งคน้หาเพิ่มเติมจากบนัทึก หรือร่องรอย
ท่ีหน่วยงานรวบรวมต่อไป 

3. สืบคน้จากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังาน เพื่อคน้หาสภาพความเป็นจริงจากผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี
หรือผูรั้บผิดชอบในกิจกรรมนั้นเพิ่มเติมจากฐานขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง หากผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมีการเตรียมการท่ีดีก่อนการสัมภาษณ์จะท าให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริงและมัน่ใจในหลกัฐานเอกสารท่ี
ปรากฏ 

4. สืบคน้จากการสังเกตการณ์ปฏิบติังานจริง โดยปกติการสังเกตจะท าให้ผูป้ระเมินไดรั้บขอ้มูล
ท่ีเป็นจริง การสังเกตอาจจะใชค้วบคู่ไปกบัการสัมภาษณ์และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

5. สืบคน้จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง สถานประกอบการและ
ชุมชน เพื่อยนืยนัสภาพความเป็นจริงและไดข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

4. การสุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์ 
 4.1 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ในการประเมินหน่วยงาน ประเด็นท่ีท าให้คณะผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ข้ึนอยูก่บัวิธีการสุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะจ านวนและความ
หลากหลายของตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่งข้ึนอยูก่บัทกัษะ ประสบการณ์ และระยะเวลาในการตรวจประเมิน
หน่วยงานนั้นๆ 
 4.2  เทคนิคการสัมภาษณ์ ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตอ้งเตรียมการเพื่อให้การ
สัมภาษณ์มีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
   1)  ควรช้ีแจงวา่จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์เป็นไปเพื่อผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินจะ
ไดร่้วมมือกนัคน้หาจุดแขง็ หรือจุดท่ีควรปรับปรุงของระบบงาน ตลอดจนจะไดมี้แนวทางในการพฒันาให้
มีคุณภาพยิง่ข้ึนเพื่อประโยชน์กบัผูป้ฏิบติังานและสถาบนั 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 

ส านกัประกนัคุณภาพ  มทร.พระนคร                    4 - 4 

 

   2)  ควรเตรียมการตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้ โดยส่วนใหญ่จะตั้งค  าถาม 3 รูปแบบ คือ 
- ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายเปิดเป็นค าถามท่ีผูต้อบสามารถตอบไดก้วา้งมาก เรา

จะใชค้  าถามน้ีก็ต่อเม่ือตอ้งการทราบความคิดเห็นของผูรั้บการประเมิน เพื่อรับทราบค าอธิบายหรือเป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้รั้บการประเมินสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได ้

- ค าถามปลายปิด / ถามตรงประเด็น ค าถามปลายปิดตอ้งการค าตอบเพียง “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” เท่านั้น แต่ในขณะเดียวกนัค าถามท่ีตรงประเด็นอาจจะท าให้ไดค้  าอธิบายสั้นๆ ค าถามในกลุ่มน้ี
ตอ้งการถามในส่ิงท่ีตอ้งการขอ้มูลเฉพาะ 

- ค าถามแบบพิสูจน์ / ถามเพื่อความกระจ่าง เป็นค าถามแบบปลายปิดชนิดหน่ึง แต่
เป็นค าถามท่ีมีขอบเขตท่ีแคบกวา่ท่ีตอ้งการค าอธิบายใหเ้กิดความกระจ่าง 

  3)  ตอ้งท าตวัเป็นกลัยาณมิตร ใหก้ าลงัใจ และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการสัมภาษณ์ 
  4)  ตอ้งเป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสุภาพ อ่อนโยน  
  5)  ให้เวลากบัผูรั้บสัมภาษณ์ในการคิดค าตอบ เม่ือผูรั้บการสัมภาษณ์ประหม่า กงัวล ขาด
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง  
  6)  ตอ้งมีความรู้สึกไวต่อการแสดงออกของผูรั้บการสัมภาษณ์ และระมดัระวงัการใชภ้าษา
กายของผูส้ัมภาษณ์ 

5. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพ 
1. การตดัสินผลจากขอ้เท็จจริง: การตดัสินผลลกัษณะน้ีตะเป็นการตดัสินผลจากหลกัฐาน

ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏ ซ่ึงคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในสามารถยืนยนัจากหลกัฐานท่ีมีอยูไ่ดท้ ั้งจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต 

2. การตดัสินผลจากการอนุมาน: ในกรณีน้ีคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในไม่สามารถ
หาหลกัฐานอา้งอิงในเชิงขอ้มูลและเอกสารมายืนยนัได ้แต่ตอ้งตดัสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากบริบทของหลกัฐานอา้งอิงอ่ืน เช่น ผลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ เพื่อใช้
ประกอบการอนุมานผลการประเมิน 

6. การประเมินคุณภาพของผลการประเมินหรือการประเมินอภิมาน 
 การประเมินคุณภาพของผลการประเมินหรือการประเมินอภิมาน (meta - evolution) เป็นการ

ประเมินท่ีนกัประเมินทุกคนควรจะท า ทั้งน้ีนอกจากท าให้มัน่ใจว่าผลการประเมินของตนเองมีคุณภาพ
น่าเช่ือถือแลว้ ยงัส่งผลให้นกัประเมินสามารถพฒันาศกัยภาพและกระบวนการประเมินของตนเองให้ดี
ยิง่ๆข้ึนอีกดว้ย 
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หลกัการเกีย่วกบัการประเมินอภิมาน 
6.1 ความหมาย 

Scriven (1991) นิยามการประเมินอภิมานว่าเป็นการประเมินงานประเมิน (evaluation of 
evaluation) การประเมินระบบการประเมิน หรือการประเมินเคร่ืองมือประเมิน หรือกล่าวโดยออ้มเป็นการ
ประเมินนกัประเมิน การประเมินอภิมานจะช่วยคน้หาหรือระบุผลกระทบของอคติท่ีเกิดข้ึนในการายงานผล
การประเมิน การประเมินอภิมานจึงเป็นเหมือนเป็นการจบัผดิทางวชิาชีพดว้ยตนเอง 

ส่วน Stufflebeam (2000) กล่าววา่การประเมินอภิมาน หมายถึง กระบวนการบรรยาย การ
ได้รับและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเ ชิงบรรยาย และข้อมูลสารสนเทศเชิงการตัดสินเก่ียวกับ
อรรถประโยชน์ (utility) ความเป็นไปได ้(feasibility) ความเหมาะสม (propriety) และความถูกตอ้งของการ
ประเมิน (accuracy) เพื่อช้ีแนวทางการประเมินและเพื่อรายงานจุดแข็งจุดอ่อนของการประเมินต่อ
สาธารณชน 

6.2 ประโยชน์ของการประเมินอภิมาน 
การประเมินอภิมานมีความส าคญัต่อผูใ้ช้และผูผ้ลิตงานประเมินซ่ึงตอ้งการความมัน่ใจใน

การประเมินท่ีมีความถูกตอ้งทางเทคนิค ส าหรับนกัประเมินมืออาชีพแลว้ การประเมินอภิมานเป็นกลไก
การประกนัคุณภาพซ่ึงใชใ้นการตรวจสอบจุดแขง็ของแผนการประเมินการปฏิบติัการดา้นการประเมิน การ
จดัท ารายงานการประเมิน วธีิการส่ือสาร ผลการประเมิน เพื่อเป็นนกัประเมินสามารถจดัท ารายงานประเมิน
ท่ีสามารถปกป้องตนเองได้ การประเมินอภิมานจึงมีความส าคญัในสาขาวิชาการประเมินเหมือนการ
ตรวจสอบ (audit) ในสาขาการบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่าการประเมินนั้นๆ ไดใ้ห้ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีมี
คุณภาพน่าเช่ือถือ 

โดยสรุปการประเมินอภิมานมีจุดเด่นหลายประการ ประการแรก เป็นกระบวนการท่ีท าให้
เกิดความมัน่ในการประเมินวา่มีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือเพียงใด ท าให้ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจท่ีจะน าผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ ประการท่ีสอง เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผลการประเมินมีความถูกตอ้งมากข้ึน 
เน่ืองจากมีการตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานซ ้ า ประการท่ีสาม เป็นกระบวนการท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานของการประเมินให้มีความเป็นศาสตร์มากข้ึน เน่ืองจากมีระบบการตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขั้นตอน ประการท่ีส่ี เป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาและเพิ่มทกัษะการประเมินแก่ผูรั้บผิดชอบในการ
ด าเนินงานใหม้ากข้ึนดว้ยการเรียนรู้จากจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีนกัประเมินอภิมานน าเสนอ ส าหรับจุดดอ้ยของ
การประเมินอภิมานแทบจะไม่ปรากฏ เวน้แต่เป็นเร่ืองของขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินงานท่ี
ตอ้งส้ินเปลืองมากข้ึน ทั้งเวลา งบประมาณค่าใช้จ่าย และบุคคลท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินงาน แต่ค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีนบัวา่คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัผลท่ีไดรั้บ 

6.3 ประเภทของการประเมินอภิมาน 
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Bustelo (2004) ไดจ้ดัประเภทของการประเมินอภิมาน โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณา 4 มิติ มิติ
แรก เป็นมิติเก่ียวกบับทบาทของการประเมินอภิมาน มิติท่ีสองเป็นมิติเก่ียวกบัช่วงเวลาของการประเมินอภิ
มาน มิติท่ีสามเป็นมิติเก่ียวกบัช่วงเวลาของการประเมินอภิมาน และมิติท่ีส่ี เป็นมิติเก่ียวกบัเน้ือหาสาระหรือ
ระยะเวลาของการประเมินอภิมาน 

มิติแรก บทบาทของการประเมินอภิมาน (role of meta-evaluation) 
1) การประเมินอภิมานความกา้วหนา้ (formative meta-evaluation) เป็นการประเมินในส่วน

ของการวางแผนงานประเมินในช่วงท่ีก าลงัด าเนินการประเมิน กระบวนการประเมินอภิมานแบบน้ีจะช่วย
ให้นักประเมินวางแผน ท าการประเมิน ปรับปรุง ตีความ และรายงานส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน 
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับปรับปรุงการออกแบบการประเมินและน าสู่การปฏิบติัระหวา่งท่ีก าลงั
ด าเนินการประเมิน 

2) การประเมินอภิมานผลสรุป (summative meta-evaluation) เป็นการประเมินหลงัส้ินสุด
การประเมินและช่วยให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดม้องเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการประเมิน และช่วยตดัสิน
คุณภาพและความคุม้ค่าตามมาตรฐานของการปฏิบติังานดา้นการประเมิน การประเมินอภิมานผลสรุปจึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินภาพรวมของกระบวนการประเมินทั้งหมด และให้ข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัสมรรถนะเชิงเทคนิคของนกัประเมินปฐมภูมิ (primary evaluator) หรือนกัประเมินเดิม (original 
evaluator) 

มิติทีส่อง ช่วงเวลาของการด าเนินงาน (moment of meta-evaluation) 
การประเมินอภิมานเม่ือจ าแนกตามช่วงเวลาของการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

การประเมินอภิมานก่อนมีกระบวนการประเมิน (ex-ante meta-evaluation หรือ provaluation) และการ
ประเมินอภิมานระหว่างการด าเนินการประเมินหรือการประเมินยอ้นหลงัเม่ือท าการประเมินเสร็จส้ิน (ex-
post facto meta-evaluation หรือ retrovaluation)  

มิติทีส่าม หน่วยงานหรือบุคคลทีรั่บผดิชอบการประเมินอภิมาน (agent in charge of meta-
evaluation) 

1) การประเมินอภิมานภายใน (internal meta-evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินอภิมานท่ี
ด าเนินการโดยตวันักประเมินเอง กล่าวคือ นักประเมินท าการควบคุมคุณภาพ (quality control) การ
ปฏิบติังานของตนเอง 

2) การประเมินอภิมานภายนอก (external meta-evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินอภิมานโดย
บุคคลท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับกระบวนการนั้นๆมาก่อน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ (credibility) ให้กับการ
รายงานผลการประเมิน 

มิติที่ส่ี เนื้อหาที่ท าการประเมินอภิมานหรือระยะเวลาของการประเมินอภิมาน (content or 
evaluation phase of meta-evaluation) 
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1) การประเมินอภิมานแบบของการประเมิน (design meta-evaluation) เป็นการประเมินอภิ
มานเก่ียวกับการก าหนดแนวคิดเหตุผล จุดมุ่งหมาย การก าหนดผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนการ
ประเมิน การประเมินอภิมานแบบของการประเมินควรให้ค  าตอบท่ีสนองตอบต่อการใชป้ระโยชน์จากการ
ประเมินเพื่อการพฒันาปรับปรุง การแสดงความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้

2) การประเมินอภิมานกระบวนการประเมิน (process meta-evaluation) เป็นการประเมินอภิ
มานขั้นการน าแผนการประเมินสู่การปฏิบติั ครอบคลุมปัญหาอุปสรรคในการประเมิน การปรับแผนการ
ประเมิน ประสิทธิผลของทีมการประเมิน 

3) การประเมินอภิมานผลผลิต/ผลลพัธ์จากการประเมิน (result meta-evaluation) เป็นการ
ประเมินผลงานสุดทา้ยซ่ึงเป็นขอ้สรุปท่ีสะทอ้นความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลของรายงานการประเมิน
และส่งผลการประเมินตรงเวลา  

6.4 ขั้นตอนการประเมินอภิมาน 
ขั้นตอนการประเมินอภิมานประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมายและประเภทของการ

ประเมินอภิมาน การก าหนดคณะนกัประเมินอภิมาน การก าหนดเกณฑ์การตดัสินคุณภาพของงานประเมิน 
การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการประเมินอภิมาน การตรวจสอบคุณภาพของงานประเมิน การสรุปผลการ
ประเมินอภิมานและการน าเสนอผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏในแผนภาพท่ี  4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่5 ขั้นตอนการประเมินอภิมาน 
ท่ีมา : สุวมิล วอ่งวาณิช (2548) 

 

6.5 มาตรฐานการประเมิน 
Stufflebeam และคณะ ไดพ้ฒันามาตรฐานการประเมินส าหรับให้นกัประเมินทัว่ไปใช้เป็น

กรอบในการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน โดยมีทั้งหมด 4 มาตรฐาน (Stufflebeam, 2005) ดงัต่อไปน้ี 
1. มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน์จากการประเมิน (Utility Standards) ผลการประเมินตอ้งให้

ขอ้มูลตรงตามท่ีผูใ้ชผ้ลการประเมินอยากรู้ และน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานได้
จริง โดยเฉพาะถา้สามารถให้ขอ้มูลช่วยในการปรับปรุงตนเองไดใ้นระดบับุคคล ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก
ข้ึน 

การก าหนดจุดมุ่งหมายและประเภท
ของการประเมินอภิมาน 

การก าหนดคณะนักประเมินอภิมาน การก าหนดเกณฑก์ารตัดสิน
คุณภาพงานประเมิน 

การสร้างเคร่ืองมอืส าหรับ 
การประเมินอภิมาน 

การตรวจสอบคุณภาพ 
ของงานประเมิน 

การสรุปผลการประเมินอภิมาน 
และเสนอผลตอ่ผู้เกี่ยวขอ้ง 
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2. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินจะตอ้งมี
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริง ประหยดั คุม้ค่า และเหมาะสม 

3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินตอ้งไม่
ส่งผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมิน ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล มีจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ไม่ท า
ใหก้ารประเมินก่อใหเ้กิดผลเสียหายกบัผูใ้ด 

4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy Standards) วิธีการท่ีใชใ้นการประเมินตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง ใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เช่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินตอ้งสามารถวดัตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการวดัไดจ้ริง มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการวดั แหล่งผูใ้ห้ขอ้มูลเช่ือถือได้ ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง 
วธีิการวเิคราะห์และการน าเสนอผลการประเมินถูกตอ้ง และผลการประเมินมีความเป็นปรนยั 

6.6 การประเมินอภิมานกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นระบบท่ีสถาบนัแต่ละแห่ง
ก าหนดข้ึน และมีการบริหารระบบเพื่อใหส้ถาบนัมีการพฒันาจนไดผ้ลบรรลุตามเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์ใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ าเป็นต้องมีการพฒันาระบบการประเมินภายใน (internal 
evaluation) ท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีสะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม การออกแบบระบบประเมินภายในจึงต้องให้ความส าคญักับการนิยามตวับ่งช้ี การก าหนด
แหล่งขอ้มูล เคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล เทคนิควิธีท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ช่วงเวลาการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ประมวลผล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑ์ (criteria) ท่ีก าหนด เน่ืองจาก
ความถูกตอ้งของผลการประเมินข้ึนอยู่กบัความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ ดงันั้นในระบบการ
ประเมินภายใน จึงควรก าหนดใหก้ารประเมินอภิมานเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีตอ้งด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจในผล
การประเมินท่ีน าเสนอ โดยสามารถออกแบบให้เป็นการประเมินอภิมานภายใน ( internal meta-evaluation)    
ท่ีด าเนินการโดยผูรั้บผิดชอบภายในสถาบนั หรือการประเมินอภิมานภายนอก (external meta-evaluation) 
โดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีสถาบนัแต่งตั้งใหท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถด าเนินการไดท้ั้งการประเมิน  
อภิมานความกา้วหน้า (formative meta-evaluation) หรือการประเมินอภิมานผลสรุป (summative meta-
evaluation) 
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องค ์
ประกอบ

ท่ี 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าน า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากบัดูแล 
องค์ 

ประกอบที ่

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าน า้หนกั  
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากบัดูแล 

มทร.พระนคร คณะ มทร.พระนคร คณะ 

1 1 3 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบด ีฝบผ. 8 5 5 รอง อรม.ด้านการคลงัฯ/
ด้านวางแผนฯ 

รองคณบด ีฝบผ./
ฝว. 

2 14 28 รอง อรม.ด้านวชิาการฯ/ด้านบริหาร
ฯ/ด้านวจิยัฯ/ด้านกจิการนศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว. 9 2 6 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบด ีฝว. 

3 2 6 รอง อรม.ด้านกจิการนศ. รองคณบด ีฝก. 97 5 8 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ 
/ด้านกจิการ นศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว./ฝก. 

4 6 12 รอง อรม.ด้านวจิยัฯ รองคณบด ีฝว. 98 1 2 รอง อรม.ด้านวชิาการฯ รองคณบด ีฝว. 

5 4 8 รอง อรม.ด้านวจิยัฯ รองคณบด ีฝว. 
99 2 - รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ 

/ ด้านวชิาการฯ 
รองคณบด ีฝก. 

6 3 6 รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ รองคณบด ีฝก. 100 3 3 รอง อรม.ด้านวชิาการฯ รองคณบด ีฝว. 

7 7 13 
รอง อรม.ด้านบริหารฯ/ด้านวชิาการฯ/ 

ด้านเทคโนโลยฯี/ด้านวางแผน 
รองคณบด ีฝบผ./
ฝว. 

รวม 55 100 
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ปีการศึกษา  2556 
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   ตารางแสดงจ านวนตวับ่งช้ีตามมาตรฐาน มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 
(ตวับ่งช้ี สกอ + สมศ) 

ผลการประเมนิ หมายเหตุ 

I P O รวม 

0.00<=1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   ปรับปรุง 
2.51–3.50   ระดบัพอใช้ 
3.51-4.50   ระดบัด ี
4.51-5.00   ระดบัดมีาก 

 

องคป์ระกอบท่ี 1   : ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ   -  -    
องคป์ระกอบท่ี 2  : การผลิตบณัฑิต     

    
  

องคป์ระกอบท่ี 3  :  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา     - 
 

- 
 

  
องคป์ระกอบท่ี 4  :  การวจิยั      

    
  

องคป์ระกอบท่ี 5  :  การบริการทางวชิาการแก่สงัคม         - 
   

  
องคป์ระกอบท่ี 6  :  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม       - 

   
  

องคป์ระกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจดัการ      - 
   

  
องคป์ระกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ     - 

   
  

องคป์ระกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ    - 
   

  
องคป์ระกอบท่ี 97  :  องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ สมศ.    - -     
องคป์ระกอบท่ี 98. องคป์ระกอบส านกังาน ก.พ.ร. - -     
องคป์ระกอบท่ี 99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -      
องคป์ระกอบท่ี 100 อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร -  -    
เฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ       
ผลการประเมนิ       
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มาตรฐานและตัวบ่งช้ีระบบคุณภาพ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2555 
องค์ประกอบที ่1   :  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

1.1 
กระบวนการ 

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 
1.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 
1.  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบนั และไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญติัสถาบัน ตลอดจนสอดคลอ้งกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียน

การสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และการท านุบ ารุงศิ ลปะและวฒันธรรม 
4.  มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดั

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีครบ 4 พนัธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี ของแผนปฏิบติัการประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 
7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและรายงาน

ผลต่อผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา 
8.  มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์

และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
- ผอ.กองนโยบาย    
และแผน 
 
 
 
 
-หวัหนา้งานแผน   
และพฒันา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

   
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการ

ด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินการ 
ทั้ง 8 ขอ้ 

         

  

 

องค์ประกอบที ่2  :  การผลติบัณฑิต  

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

2.1  กระบวนการ ระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร(สกอ. 2.1) 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
3. ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ ์
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

 
- ผอ.ส านกังาน
ส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
 
- หวัหนา้งาน
วชิาการและวจิยั 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

แห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุ
สาขาหรือสาขาวชิา เพ่ือการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางท่ีก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลกัสูตรสาขาวชิาชีพตอ้งได ้รับการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัให้มีการด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัให้การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ขา้งตน้ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4 
กรณีหลกัสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัให้
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม : 

6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพของหลกัสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวิชาชีพทั้ งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทั้ งหมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1      
และ ง) 

8. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรมากกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
หมายเหตุ : 
1. การนบัหลกัสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหน้บัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนบัหลกัสูตรทั้งหมดให้นบัหลกัสูตรท่ีไดรั้บอนุมติัให้
เปิดสอนทุกระดบัปริญญา โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษา   แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตรท่ีสภาสถาบนั
อนุมติัใหปิ้ดด าเนินการแลว้ 

2. การนบัจ านวนนักศึกษาในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 8 ให้นบัตามจ านวนหัวนกัศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนบัทั้งนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือ
เสนอปรับปรุงหลกัสูตร หรือเสนอปิดหลกัสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลกัสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลกัสูตรท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติั ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือต่างชุดก็
ได ้
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

เกณฑ์การประเมนิ 
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีด าเนินการ 

 1 ขอ้ 
มีด าเนินการ  

2 ขอ้ 
มีด าเนินการ 

 3 ขอ้ 
มีด าเนินการ  

4 ขอ้ 
มีด าเนินการ 

 5 ขอ้ 
 
2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค1 ค2  และ ง 

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

ทัว่ไป 

มีการด าเนิน 
การ 2 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
3  ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑ์
ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตาม 

เกณฑท์ัว่ไป  และ 
ครบถว้นตามเกณฑ ์   

มาตรฐาน 
เพ่ิมเติมเฉพากลุ่ม  

2.2.    
ปัจจยัน าเขา้ 

อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญา
เอก  (สกอ. 2.2) 

เกณฑ์การประเมนิ :   
สถาบนัสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางตอ่ไปน้ี 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบั

ปีท่ีผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

มทร.พ. 
มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย

 
 
- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 

30 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่าน

มา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม   5  =  ร้อย

ละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่าน

มา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

บริหาร 

2.3    
ปัจจยัน าเขา้ 

อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ (สกอ. 2.3) 
 

เกณฑ์การประเมนิ  :   
สถาบนัสามารถเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางตอ่ไปน้ี 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง  0 – 5 
หรือ 

2) แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารยร์วมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 
- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อย
ละ 12 ข้ึนไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต  าแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย ์รวมกนั ท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

2.4   
กระบวนการ 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 
2.4) 

เกณฑ์มาตรฐาน   : 
1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล และมี

แผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
2. มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลงัใจให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุนสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีได้จากการ

พฒันามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาตลอดจนการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให ้
คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
บริหาร  
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 
- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์และบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
         เกณฑ์การประเมนิ 

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

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
 3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
          7 ขอ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5    
ปัจจยัน าเขา้ 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้งการเรียนรู้ (สกอ. 
2.5) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช็ในอตัราไม่สูงกวา่  8 FTES ต่อ
เคร่ือง 

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษาอยา่งนอ้ย
ในดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ อินเตอร์เน็ต 

4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อยา่งนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษา ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้นอาหาร 
และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยา่งนอ้ยใน
เร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใน

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 
 
 

 
- ผอ.ส านกัวทิย
วทิยบริการฯ 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพ

ท่ีสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   
หมายเหตุ : 
1. ในเกณฑม์าตรฐานขอ้ 1 ให้นบัรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช ้wifi กบัสถาบนัดว้ย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดบัการศึกษารวมเขา้ดว้ยกนัโดยไม่ตอ้ง

เทียบเป็น FTES ของระดบัปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการ

ด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 
2.6     

กระบวนการ 
ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน  (สกอ. 2.6) 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัทุก

หลกัสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ์  
 
คณะ 

 
-ผอ.ส านกั
ส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
 
 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

แห่งชาติ 
3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการท าวจิยั 
4. มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา การเรียน

การสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาตอ้งไม่ต ่า กวา่ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

เกณฑ์การประเมนิ: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ            
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ          
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ              
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ                  
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ          
7 ขอ้  

-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

2.7 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกก ารพัฒน า
สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ก า ร เ รี ย น ต า ม
คุณลกัษณะของบัณฑิต (สกอ. 
2.7) 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวดัผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดั
โดยสถาบนั 
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม : 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือหน่วยงาน
วชิาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

7. มีการพฒันาทกัษะนกัศึกษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธ์ และมีการน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่
ในวารสารระดบันานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ ์
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 
 
 
 
-ผอ.ส านกั
ส่งเสริมวชิาการฯ 
 
 
 
 
 

-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งานแนะแนว 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

เกณฑ์การประเมนิ :  
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ          

2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ              

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ                  

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ          

5 ขอ้ 
 

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค1 และ ง 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
3  ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์
ทัว่ไป และครบถว้น 
ตามเกณฑ ์ 
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม 

 

2.8   
ผลผลิต 

ระดบัความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจิรยธรรมท่ี
จดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ.2.8) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริม

ตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดในขอ้ 1 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 

 
-ผอ.กอง
ศิลปวฒันธรรม 
 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความส าเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ่งช้ีและ

เป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 
5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้น

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 
หมายเหต ุ: 

1.การยกยอ่งชมเชยประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดบัมหาวทิยาลยั 
ตอ้งมีกรรมการภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัหรือเขา้ร่วมการ
คดัเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั (ตั้งแต ่3 สถาบนัข้ึนไป) 

2. หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวสิาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภา
วชิาชีพ) 
เกณฑ์การประเมนิ :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ            
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ          
2  ขอ้ 

มีการด าเนินการ              
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ                  
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ          
5 ขอ้  

กิจการนกัศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

2.9   
ผลผลิต 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี (สมศ.1)  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  ก าหนดร้อยละ  100 เท่ากบั  5  ค  าแนน 

วธีิการค านวณ 
 จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

X 100 
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด  

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์

 

-ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 

 
 

2.10 
ผลผลิต 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี 
โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ     
(สมศ. 2) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต  (คะแนนเตม็ 5) 

วธีิการค านวณ 
 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 

 
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์

 

- ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 

2.11    
ผลผลิต 

ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ. 3) 

เกณฑ์การประเมนิ 
ก าหนดระดบัคุณภาพบทความวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
0.50 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ  (proceedings)    
0.75 มีการตีพิมพร์ายงานสืบเน่ืองจากกการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  (Proceedings)  หรือมีการตีพิมพใ์นใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ 
1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ   

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

มทร.พ. 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ ์
 
-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

 
-ผอ.ส านกั
ส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
วชิาการ 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

*องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่  3  คน  และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ร่วมพิจารณาดว้ย 

 

2.12  ผลผลิต 
 

การพฒันาคณาจารย(์สมศ.14) เกณฑ์การพจิารณา 
ก าหนดค่าน ้ าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 
 

                   วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
อาจารย ์ ๐ ๒ ๕ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ์ ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย ์ ๖ ๘ ๑๐ 

 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 

 
-ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล 
 
 
-หวัหนา้งาน
บุคลากร 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น  6  เท่ากบั  5  

คะแนน 

2.13 
ผลผลิต 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ บัณ ฑิ ต  
(ก.พ.ร.56 ตวัช้ีวดั 5) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 
 

 

มทร.พ. 
 - รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 
 
 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งานแนะแนว 

2.14    
 ผลผลิต 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ
ของนิสิตนกัศึกษาต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา  (ก.พ.ร. 56  
ตวัช้ีวดั 6) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 
 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
- รองอธิการบดี
ดา้นวชิาการฯ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 
- ผอ.ส านกั
ส่งเสริมวชิาการฯ 
 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งานแนะแนว 
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องค์ประกอบที ่3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

3.1 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษา
และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
(สกอ.3.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา 
2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา 
4. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 
5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ี

สนองความตอ้งการของนกัศึกษา 
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบนัท่ียงัไม่มีศิษยเ์ก่าถือวา่ผ่านเกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และขอ้ 5 

โดยอนุโลม 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

        

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 

 
 
 

-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
 

3.2 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษา (สกอ. 3.2) 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1.  สถาบนัจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 

มทร.พ. 
- - รอง
อธิการบดีฝ่าย

 
-ผอ.กองพฒันา
นกัศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

2.  มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
3.  มีการส่งเสริมให้นกัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรม

ท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งน้อย 2 
ประเภทส าหรับระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

 - กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
4.  มีการสนบัสนุนใหน้กัศึ กษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่ง

สถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
5.  มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
6.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา

นกัศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ                  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ            
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ               
3  หรือ 4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ                  
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ                   
6 ขอ้ 

 

กิจการนกัศึกษา
และ
ประชาสมัพนัธ ์
 
 

คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนกัศึกษา 

 
 

 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งานกิจกรรม
สโมสรและชมรม
นกัศึกษา 
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องค์ประกอบที ่4  การวจิยั  

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

4.1 
กระบวนการ 

 

ระบบและกลไกการพฒันา
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ 
(สกอ. 4.1) 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการวิจยั

ของสถาบนั และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2.  มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
3.  มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 
4.  มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
5.  มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ยใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน้วยวิจัยฯ หรือศูนย์เค ร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค  าปรึกษาและ

สนบัสนุนการวจิยัฯ 
 - หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัฯ เช่น การจดัประชุมวิชาการ  การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์การ

จดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (visiting  professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเด็น 
7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถาบนั 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
-ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม : 
8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือจาก

สภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคมและด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
เกณฑ์การประเมนิ : 
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีาด าเนินการ 
1 ข้อ 

มกีาด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มกีาด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มกีาด าเนินการ 
6 ข้อ 

มกีาด าเนินการ 
7ข้อ 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

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

1 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ             
2 หรือ 3 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ              
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ             
6  ขอ้หรือ 7 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

 

มีการด าเนินการ             
7 ขอ้ตามเกณฑ์
ทัว่ไป และ
ครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
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4.2 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกจดัการความรู้จาก
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.
4.2) 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป : 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์น
การประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3.  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.  มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการช์
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช ้ 
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดเกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม : 

6.  มีระบบ  และกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัร  หรืออนุสิทธิบตัร  และมีการยืน่จดสิทธิบตัร และ อนุ
สิทธิบตัร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
เกณฑ์การประเมนิ : 

1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ               
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ             
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ              
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ             
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ             
5 ขอ้ 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
-ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1  และ  ง 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ               
1 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ             
2 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ              
3 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ             
4  ขอ้หรือ 5 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

 

มีการด าเนินการ             
ครบ 5 ขอ้ตาม

เกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
      

4.3 
ปัจจยัน าเขา้ 

เงินสนบัสนุนงานวจิยั และงาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยัประจ า 
(สกอ. 4.3) 
 

เกณฑ์การประเมนิ  :    
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า และนกัวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
1.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =   60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =   50,000  บาทข้ึนไปต่อคน 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
-ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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1.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5   =   25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2. เกณฑ์ประเมนิเฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

2.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5  =   180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5  =   150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี ก าหนด

ใหเ้ป็นะแนนเตม็ 5  =  75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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4.4 
ปัจจยัน าเขา้ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 (สมศ.5)  
 

เกณฑ์การประเมนิ 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติหรือมี
การตีพิมพใ์นวารสารวชิารท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ  สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับ

วารสาร SJR (SCImango Journal Rank:  www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจดั
อยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรื Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์ หรือมี
การตีพิมพใ์นวารสารวชิาการในระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่
ในควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์ หรือมี
การตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากกในฐานขอ้มูลสากล ISI และ 
Scopus 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.scimagojr.com/
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ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณา
ดว้ย 

4.5 
ผลผลิต 

งานวิจัยห รืองานสร้างสรรค์ ท่ี
น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.6)  

วธีิการค านวณ 
 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
X 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
-ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

4.6 
ผลผลิต 

ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรอง
คุณภาพ  (สมศ.7)  

เกณฑ์การประเมนิ 
ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  
0.50 บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
-ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม  

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

5.1 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกการบริการทาง
วชิาการแก่สงัคม (สกอ. 5.1) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวจิยั 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวจิยั 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ         

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ          

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ                

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ                 

5 ขอ้ 
 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
-ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

5.2 
กระบวนการ 

กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.5.2) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: 
1. มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนน้ของสถาบนั 
2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวชิาการต่อสงัคม 
4. มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวชิาการ 
5. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการทางวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนั

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ         

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ          

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ                

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ                 

5 ขอ้ 
 
 
 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
- ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
- หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
: งานวจิยัและ
พฒันา 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

5.3 
ผลผลิต 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้น
การพฒันาการเรียนการสอนและ/
หรือการวจิยั (สมศ.8) 

 

วธีิการค านวณ: 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ 

ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั X 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมติั 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 

 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและ
วจิยั 

 
- ผอ.สถาบนัวจิยั 
และพฒันา 
 
 
- หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 

: งานวจิยัและพฒันา 
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์ร
ภายนอก (สมศ.9) 

ประเดน็การพจิารณา 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองหรือยัง่ยนื 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  1 2   3 4   5 
ปฏิบติัได ้  1 ขอ้ ปฏิบติัได ้     2 

ขอ้ 
ปฏิบติัได ้    3 ขอ้ ปฏิบติัได ้   4 ขอ้ ปฏิบติัได ้  5 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่6   การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ีที/่ชนิด
ของตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล 

ผู้จัดเกบ็
ข้อมูลรายงาน 

6.1 
กระบวนการ 

 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลป
และวฒันธรรม (สกอ. 6.1) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม

นกัศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัชาติ 
เกณฑ์การประเมนิ  

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ้ 

      

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กอง
ศิลปวฒันธรรม 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งาน
ศิลปวฒันธรรม 
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องค์ประกอบที ่6   การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม(ต่อ) 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

6.2 
ผลผลิต 

การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะ
และวฒันธรรม (สมศ. 10) 

 

ประเดน็การพจิารณา 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมนิ  

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 

มทร.พ. 
- - รอง
อธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา
และ
ประชาสมัพนัธ ์
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กอง
ศิลปวฒันธรรม 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งาน
ศิลปวฒันธรรม 

6.3 
ผลผลิต 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวฒันธรรม  (สมศ. 11) 

ประเดน็การพจิารณา 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
2. ส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี  สะอาดถูกสุขลกัษณะ  และตกแต่งอยา่ง

มีความสุนทรีย ์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 
4. การจดัให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ ์
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

 
-ผอ.กอง
ศิลปวฒันธรรม 
 
 
-หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
: งาน
ศิลปวฒันธรรม 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

มีส่วมร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1-4 ไม่ต ่ากวา่ 3.51  จาก

คะแนนเตม็ 5 
เกณฑ์การประเมนิ  

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่7   การบริหารและการจดัการ 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

7.1 
กระบวนการ 

ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ. 
7.1)  

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ 
2. ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั 

มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันา
สถาบนั 

3. ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

4. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการ
ตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงค์
ของสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

6. ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

7. สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การประเมนิ :  

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

1  ขอ้ 
มีการด าเนินการ     
2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     
7 ขอ้  

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
- ผอ.กองกลาง 
 
 
 
-เลขานุการคณะ 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

7.2 
กระบวนการ 

การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
(สกอ. 7.2) 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ

สถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั

อยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง          
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ1 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ     

2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ     

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ     

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ     

5 ขอ้  

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ
และวเิทศ
สมัพนัธ์ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
-ผอ.ศูนยก์าร
จดัการความรู้ 
 

 
 
 

-เลขานุการคณะ 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

7.3 
กระบวนการ 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตดัสินใจ  (สกอ. 7.3) 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง

ครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้  

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั 

 
-ผอ.ส านกัวทิย
บริการฯ 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

7.4 
กระบวนการ 

ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ. 
7.4) 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทน

ท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของ

สถาบนั ตวัอยา่งเช่น 
- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหาร

งานวจิยั ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบนั 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์  ใน
ขอ้ 2 

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6. มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกนั
คุณภาพ 
 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
- ผอ.กองนโยบาย
และแผน 
 
 
 
 
 
-งานบริหารและ
ธุรการ 
: งานบุคลากร 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

ความเส่ียงในรอบปีถดัไป 
เกณฑ์การประเมนิ : (สกอ.) 

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

1  ขอ้ 
มีการด าเนินการ     

2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ     
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ     
6 ขอ้  

7.5 
กระบวนการ 

การปฎิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
สภาสถาบนั (สมศ. 12)  
 

เกณฑ์การให้คะแนน (สมศ.) 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบครุม 5 

ประเด็น  ดงัต่อไปน้ี 
1. สภาสถาบนัท าพนัธกิจครบถว้นตามภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบนัก าหนดยทุธศาสตร์  ทิศทาง  ก ากบันโยบาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ 
3. สภาสถาบนัท าตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตน้สงักดั  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สภาสถาบนัก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบนัด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 
 

 
- ผอ.กองกลาง 
 
 
 
 
 
-เลขานุการคณะ 
 

7.6 
ผลผลิต 

 

การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชค้่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้ง  (คะแนนเตม็ 5) 

 
        

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
- ผอ.กองกลาง 
 
 
-เลขานุการคณะ 
 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
 

ส านกัประกนัคุณภาพ มทร.พระนคร                                                                         5 - 40 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

7.7 
ผลผลิต 

ระดบัความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการ
ประหยดัพลงังานของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.56 ตวั
บ่งช้ีท่ี 9) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของสถาบนัอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉล่ียของ

หน่วยงานทั้งหมดท่ีอยูใ่นสงักดัของสถาบนัอุดมศึกษานั้น โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแตล่ะ
หน่วยงาน เป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พิจารณาจาก
ความกา้วหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงัน้ี 
1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผล ดงัน้ี 

ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลงังานดา้นไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - 
กนัยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. ก าหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐานและค่าดชันีการใชไ้ฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2556 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี สนพ. ก าหนดไดแ้ลว้เสร็จ และครบถว้น 
12 เดือน นบัตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2555ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีใชจ้ริง (kWh; กิโลวตัต-์
ชัว่โมง)ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแตเ่ดือน
ตุลาคม 2555ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

มทร.พ. 
- รอง
อธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
- รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
- ผอ.กองกลาง 
 
 
 
- งานอาคาร
สถานท่ี 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

3 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตาม
สูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090ในกรณีท่ี
ผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า มากกวา่ 0สถาบนัอุดมศึกษาจะ
ไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

2. ด้านน า้มนัเช้ือเพลงิ มีรายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผล ดงัน้ี 
ระดบั
คะแนน 

ประเดน็ คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลงังานดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิงของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2556 - 
กนัยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. ก าหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐานและค่าดชันีการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปี
งบประมาณ 2556 

0.2500 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี สนพ. ก าหนดไดแ้ลว้เสร็จ และครบถว้น 
12 เดือนนบัตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2556 

 2.2 มีการรายงานขอ้มูลปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชจ้ริง (ลิตร) 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -
0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -
0.199 

0.0001 
- 

0.5000 
5 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยูใ่นช่วง 0 ถึง -
0.090ในกรณีท่ีผลการค านวณค่าดชันีการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง มากกวา่ 0 
สถาบนัอุดมศึกษาจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 

1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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องค์ประกอบที ่8   การเงินและงบประมาณ 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

8.1 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. 8.1) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนั

และบุคลากร 
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ2 คร้ัง 
5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมัน่คงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด 
7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ              
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ            
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ             
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ              
7 ขอ้  

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี 
ฝ่ายการคลงั
และทรัพยสิ์น 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกนั
คุณภาพ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
-ผอ.กองคลงั 
-ผอ.กองนโยบาย
และแผน 
 
 
 
 
 
 
-หวัหนา้งานคลงั
และพสัดุ 
: งานการเงิน 
: งานการบญัชี 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

8.2 
กระบวนการ 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน (ก.พ.ร. 56 
ตวัช้ีวดั 7.1) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
92 93 94 95 96 

 

92 93 94 95 96 
 

92 93 94 95 96 
 

92 93 94 95 96 
 

92 93 94 95 96 
  

  

8.3 
กระบวนการ 

ร้อยละของการเบิก จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร. 56 
ตวัช้ีวดั 7.3) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
72 74 76 78 80 

 

 

มทร.พ. 
- รอง
อธิการบดี 
ฝ่ายการคลงั
และทรัพยสิ์น 
คณะ 
-รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

 
-ผอ.กองคลงั 
 
 
 
 
 

8.4 
กระบวนการ 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวม  (ก.พ.ร.56  
ตวัช้ีวดั  7.2.1) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี 
ฝ่ายการคลงั
และทรัพยสิ์น 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย

 
-ผอ.กองคลงั 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

 
 

บริหารและ
วางแผน 

บริหารและ
ธุรการ 
: งานอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 
: งานเอกสารการ
พิมพ ์

8.5 
กระบวนการ 

ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร. 56 ตวัช้ีวดั 8) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดบั 

ระดบั

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 1 จดัท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย
แสดงใหเ้ห็น 
สดัส่วนการใชท้รัพยากรต่อผลผลิตท่ีดีข้ึนกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระดบั 2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระดบั 3 จดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดา้นการจดัการเรียน
การสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีต่อหวั ทุกกลุ่มสาขาวชิา (หน่วยนบัเป็น
จ านวนนกัศึกษา 
เตม็เวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลาง
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

ก าหนด 
และรายงานผลการค านวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดโดยเสนอให ้
ส านกังบประมาณ ส านกังาน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลางทราบ 

ระดบั 4 จดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระดบักิจกรรม 
ตามแนวทางตน้ทุนฐานกิจกรรม เพือ่ค า นวณต้นทุนทุกผลผลติ ตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนดโดยเสนอใหส้ านกังบประมาณ ส านกังาน ก.พ.ร. และ
กรมบญัชีกลางทราบ 

ระดบั 5 เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วา่มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไร พร้อม
ทั้งวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และจดัท ารายงานสรุปผลการ
วเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ โดยเสนอใหส้ านกังบประมาณ 
ส านกังาน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลางทราบ  
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องค์ประกอบที ่9   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

9.1 
กระบวนการ 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1.มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของสถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 
3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมี
ขอ้มูลครบถว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพฒันา
ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง 9
องคป์ระกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิต 
และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกนั 

มทร.พ. 
-รอง
อธิการบดีฝ่าย
วางแผนและ
ประกนั
คุณภาพ 
 
คณะ 
-รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

 
-ผศ..สุใจ             
พรเจิมกุล 
 
 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการการศึกษา 
: ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่
ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
เกณฑ์การประเมนิ : (สกอ.) 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ          
7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ         
9 ขอ้  

9.2 
ผลผลิต 

 

ผลประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.
15) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้สงักดั 

 
               

มทร.พ. 
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกนั
คุณภาพ 
 
คณะ 
-รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ
และวจิยั 

 
-ผศ. ประเทือง
ทิพย ์ โรจนวิภาต 
 
 
 
 
-หวัหนา้งาน
บริการการศึกษา 
: ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที ่97  องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 
ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

97.1 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั (สมศ.16) 

ค าอธิบาย 

อตัลกัษณ์  หมายถึง  บุคลิก  ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตามปรัชญา  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์อง
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  

 

  

97.1.1 
ผลผลิต 

ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตั
ลกัษณ์ (สมศ.16.1) 

ประเดน็การพจิารณา 
1. มีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา

โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ี

ก าหนดอยา่งครบถว้นสมบุรณ์ 
3. ผลการประเมินของผู ้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  ไม่ต ่ากวา่  3.51   จากคะแนนเตม็  5 
4. ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั  ไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับในระดบัชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
และประกนั
คุณภาพ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 
- ผอ.กองนโยบาย    
และแผน 
 
 
-หวัหนา้งานแผน   
และพฒันา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

  เกณฑ์การประเมนิ  

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้  

  

97.1.2 
ผลผลิต 

ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตั
ลกัษณ์ (สมศ. 16.2) 

วธีิการค านวณ  
 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 

ท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต  (คะแนนเตม็  5) 
 
 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ
และวเิทศ
สมัพนัธ์ 
-- รอง
อธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา
และ
ประชาสมัพนัธ ์
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

- ผอ.ส านกั
ส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
 
 
- ผอ. กองพฒันา
นกัศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

97.2   ผลการพฒันาตามจุดเนน้และ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถาบนั   
(สมศ. 17) 

ประเดน็การพจิารณา 
1. การก าหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา  โดยไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง

ครบถว้นสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามจุดเนน้  และจุดเด่น  หรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  ไม่ต ่ากวา่  3.51   จากคะแนนเตม็  5 
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเนน้  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล

กระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา  มีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ี

ก าหนด  และไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 5 ขอ้  

  

97.3 ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหา
สงัคมในดา้นต่างๆ (สมศ.18) 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ ประเด็น  จากประเด็นช้ีน าหรือแกปั้ญหาสงัคมในดา้น

ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ความรักชาติ  บ ารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ สุขภาพ  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย ุ 
นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน  พลงังานส่ิงแวดลอ้ม  อุบติัภยั  ส่ิง
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

เสพติด  ความฟุ่ มเฟือย  การแกปั้ญหาความขดัแยง้  สร้างสงัคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนการ
นอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเ้ป้นสถานศึกษาพอเพียงแบบอยา่ง  เป็นตน้ 

ทั้งน้ี  ประเด็นท่ีช้ีน าหรือแกปั้ญหาสงัคม  ท่ีสถานศึกษาเลือกด าเนินการ  โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภาสถาบนั 

97.3.1 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือ
แกปั้ญหาของสงัคมในดา้น
ค่านิยม จิตสาธารณะ ภายใน
สถาบนั (สมศ.18.1) 

ประเดน็การพจิารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบนั 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

97.3.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือ
แกปั้ญหาของสงัคมในดา้น การ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการมา
จากพระราชด าริภายนอกสถาบนั 
(สมศ.18.2) 

ประเดน็การพจิารณา   (สมศ.18.2) 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 
5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

- ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4-5  ขอ้  
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องค์ประกอบที ่98 องคป์ระกอบส านกังาน ก.พ.ร. 
ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

98.1 
ผลผลติ 

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่น
เกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ 
และภาษาจีน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
40 50 60 80 100 

 

- รอง
อธิการบดีฝ่าย
วชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ ์

- ผอ.ส านกั
ส่งเสริมวชิาการ
และงาน
ทะเบียน 

 
องค์ประกอบที ่99  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

99.1 
กระบวนการ 

 

การบริหารจดัการสถานศึกษา  3 
ดี (3D) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ ง

ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และบุคคล 
2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยา

เสพติด 
3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพื่อการพฒันา

สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ 
4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. ก ากบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

มทร.พ. 
- รอง
อธิการบดีฝ่าย
กิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนั
ธ์ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการ
นกัศึกษา 

 
-ผอ. กองพฒันา
นกัศึกษา 
 
 
 
- หวัหนา้งาน
กิจการนกัศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

เกณฑ์การประเมนิ  

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

ขอ้ 
มีการด าเนินการ 2 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ 3 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
               

99.2 
ผลผลิต 

 

ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 
ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 
ดา้น 
 

เกณฑ์การประเมนิ :  

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 1 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 3 ดา้น 

               

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและ
ประชาสมัพนั
ธ์ 
คณะ 
- 
 
 
 

 
-ผอ. กองพฒันา
นกัศึกษา 
  
 
 
 
- 
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องค์ประกอบที ่100 อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

100.1 
อตัลกัษณ์ 

ระบบกลไกพฒันานักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั 
(Hands-on) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
2. มีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนโดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เป็นแนวทางในการพฒันา 
4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง   
5. มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่ง 

เกณฑ์การด าเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  
ด าเนินการ  

1 ขอ้ 
ด าเนินการ  

2 ขอ้ 
ด าเนินการ 
 3 ขอ้ 

ด าเนินการ 
 4 ขอ้ 

ด าเนินการ  
5 ขอ้  

มทร.พ. 
- รอง
อธิการบดีดฝ่าย
วชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ ์
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
วจิยั 

 
- ผอ.ส านกั 
ส่งเสริม  
วชิาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

100.2    
อตัลกัษณ์ 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ใช้ทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
(Technology – Based Education 
- Training) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กระบวนการเรียนการสอนใหค้วามส าคญักบั Technology - Based และฝึกทกัษะในการท างาน 
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น Technology - Based กบัชุมชน สังคมภายใตก้ารให้

ค  าแนะน าของอาจารยผ์ูส้อน 
4. นกัศึกษาใชห้ลกั Technology - Based ในงานวจิยั โครงงาน กรณีศึกษา 
5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท า

ใหน้กัศึกษามีการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะวชิาชีพ  

เกณฑ์การด าเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 
 1 ขอ้ 

ด าเนินการ  
2 ขอ้ 

ด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ด าเนินการ  
4 ขอ้ 

ด าเนินการ 
 5 ขอ้ 

       

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ
และวเิทศ
สมัพนัธ์ 
 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
วจิยั 

 
- ผอ.ส านกั 
ส่งเสริม  
วชิาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

-หวัหนา้งาน
บริการวชิาการ
และวจิยั 
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ตวับ่งช้ีที/่ชนิด
ของตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ก ากบัดูแล 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/

รายงาน 

100.3 
อตัลกัษณ์    

มีระบบและกลไกการสร้างความ
เ ช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional 
Oriented)  
ใหก้บันกัศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐานทัว่ไป 
1. มีระบบและกลไกในการพฒันาแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญในวชิาชีพ มีการน าสู่การปฏิบติั

และมีผลลพัธ์ชดัเจน 
2. มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวชิาชีพ     
3. มีการจดัสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญดา้นวชิาชีพตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
4. มีการจดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวชิาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดี

ของสงัคม  
5. มีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

เกณฑ์การด าเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 
 1 ขอ้ 

ด าเนินการ  
2 ขอ้ 

ด าเนินการ  
3 ขอ้ 

ด าเนินการ  
4 ขอ้ 

ด าเนินการ 
 5 ขอ้ 

 

 

มทร.พ. 
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ
และวเิทศ
สมัพนัธ์ 
คณะ 
-รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
วจิยั 

 
 
 
 

-ผอ. ส านกั
ส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
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5.4 มาตรฐานและจ านวนตวับ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2555  แสดงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ สมศ. 

ตวับ่งช้ี 
(สมศ. รอบสาม) 

องค์ประกอบที ่
(มทร.พ.),(สกอ.) 

จ านวนตวับ่งช้ี 

มทร.พระนคร สกอ. 
- 1 – ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 1 1 

1, 2, 3, 14 2 – การผลิตบณัฑิต 14 8 

- 3 – กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 2 2 
5, 6, 7 4 – การวจิยั 6 3 

8, 9 5 – การบริการวชิาการแก่สงัคม 4 2 
10, 11 6 – การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 3 1 

21, 13 7 – การบริหารและการจดัการ 7 4 

- 8 – การเงินและงบประมาณ 5 1 
15 9 – ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 2 1 

16 (16.1, 16.2), 17,   
18 (18.1, 18.2) 

97 – องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 5 - 

- 98 – องคป์ระกอบส านกังาน ก.พ.ร. 1 - 
- 100 – อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 3 - 

รวม 53 23 

- 99 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 

 
จ านวนตวับ่งช้ีของ สมศ.รอบสาม ท่ีมทร.พระนคร จะไดรั้บการประเมิน 

ตวับ่งช้ี 
น ้าหนกั 
ร้อยละ 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ตวับ่งช้ีพืน้ฐาน   70 14 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นคุณภาพบณัฑิต 15 3* 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 15 3 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการบริการวชิาการแก่สงัคม 10 2 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 10 2 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั 15 3 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 5 1 

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 15 2 

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 10 1 

รวมตัวบ่งช้ี 95 17 
                * ตดัตวับ่งช้ีท่ี 4 
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5.5 แนวทางการจดัการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ของสถาบนัตามระบบและกลไกท่ีสถาบนันั้นๆ ไดก้ าหนดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้สถาบนัไดท้ราบสถานภาพท่ี
แทจ้ริง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผูป้ระเมินและสถาบนัท่ีรับการประเมินจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

ทั้งน้ี สถาบนัตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนส้ินปี
การศึกษาท่ีจะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั ดงัน้ี 
 1) เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปใชป้รับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษา
ไดท้นัในปีการศึกษาถดัไป และตั้งงบประมาณไดท้นัก่อนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ) 

2) เพื่อให้สามารถจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดภ้ายใน 120 วนันบัจากวนัส้ินปีการศึกษาของ
แต่ละสถาบนั 
 เพื่อให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงควรมีแนวทางการจดั
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดงัปรากฏในตารางท่ี 2.1 ตารางดงักล่าวสามารถแยกไดเ้ป็น 
4 ขั้นตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บขอ้มูล (do) 
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

P =  กิจกรรมขอ้ท่ี 1 เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา โดยน าผลการ
ประเมินปีก่อนหนา้น้ีมาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนดว้ย กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบประกนัคุณภาพ
หรือตวับ่งช้ีหรือเกณฑ์การประเมิน จะตอ้งมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัไดรั้บทราบและถือ
ปฏิบติัโดยทัว่กนัก่อนเร่ิมปีการศึกษา เพราะตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

D =  กิจกรรมขอ้ท่ี 2 ด าเนินงานและเก็บขอ้มูลบนัทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา คือ
เดือนท่ี 1–เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคม ปีถดัไป) 

C =  กิจกรรมขอ้ท่ี 3–8 ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบนั ระหวา่งเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของปีการศึกษาถดัไป 

A =  กิจกรรมขอ้ท่ี 9 วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษาน าขอ้เสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั) มาท า
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แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้ งงบประมาณปีถัดไป หรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได ้

ส าหรับกิจกรรมขอ้ท่ี 10 ในตารางดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งด าเนินการ
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบนัในการปรับปรุงคุณภาพ  และเพื่อประโยชน์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบาย เพื่อ
การส่งเสริมสนบัสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทดัเทียมกบันานาอารยะประเทศและมี
ความเป็นสากล 
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ตาราง 5.1 วงจรในการจดักระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน 
 

กจิกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.ค. 
มิ.ย. – 

เปิดเทอม 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่โดย
ประกาศตัวบ่งช้ีก่อนเร่ิมต้นปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดท า 
SAR (กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวับ่งช้ี วธีิการและก าหนดการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี) 

                 
 
 

2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บน
ระบบ CHE QA Online (ทีม่ทีมีงานให้ค าปรึกษากบับุคลากร และหรือ
หน่วยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสม) 

                 

3. ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าจัดท า SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการ
ประเมนิระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า 

                 

4.ประเมนิระดบัภาควชาหรือหน่วยงานเทยีบเท่า                  

5. คณะน าผลการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ามา
จดัท า SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
คระวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับ
คณะหรือหน่วยงานเทยีบเท่า 

                 

6. ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าบนระบบ CHE QA 
Online 
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กจิกรรมด าเนินการ ต.ค.-พ.ค. 
มิ.ย. – 

เปิดเทอม 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. สถาบันน าผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ามา
จดัท า SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
สถาบันและแต่งตั้งกรรมการประเมนิระดบัสถาบัน 

                 

8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA Online และน าผลการ
ประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป 

                 

9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์ 
/ แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท า
โครงการพฒันาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี 

                 

10. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
(ประกอบด้วย SAR และผลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะหรือ
หน่วยงานเทยีบเท่าและระดบัสถาบัน) ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online และหน่วยงานต้นสังกัด 
(ภายใน 120 วนันับจากส้ินปีการศึกษา) 
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  ภาคผนวก  
- ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

(ระดับอุดมศึกษา) 
- แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1.  การเตรียมการของสถาบนัก่อนการตรวจเยีย่มของผูป้ระเมิน 
1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี 

ก. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรู้ปแบบการจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนั
คุณภาพ (CHE QA Online) 

ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนั
คุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานขอ้มูลกลางเพื่อใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนบัสนุน
การพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาผา่นทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) และ
เอกสารอา้งอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจดัท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  (E-SAR) 
รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกดั
ใชฐ้านขอ้มูลดงักล่าวในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และจดัส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผา่นทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละตวับ่งช้ีตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกบัท่ี

น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัช่ือเอกสารท่ีระบุในรายงาน
การประเมินตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าไดใ้นสองแนวทางคือ จดัเอกสารให้
อยูใ่นท่ีอยูป่กติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่จะเรียกดูเอกสารไดจ้ากผูใ้ด หน่วยงานไหน 
ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจดัในแนวทางท่ีสอง คือ น าเอกสารมารวมไวท่ี้เดียวกนัในห้อง
ท างานของคณะผูป้ระเมิน โดยจดัให้เป็นระบบท่ีสะดวกต่อการเรียกใช ้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางน้ี
เป็นท่ีนิยมกวา่แนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดร้วดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบบั
ต่างๆ ไดใ้นคราวเดียว 

ปัจจุบนั เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีแต่ละตวัและองค์ประกอบ
คุณภาพแต่ละองคป์ระกอบสามารถบรรจุหรือจดัเก็บ (Upload) หรือเช่ือมโยง(Link) ไวบ้นระบบฐานขอ้มูล
ดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงท าให้การจดัเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการคน้หาของ
คณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเร่ืองการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานของสถาบนั 
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1.2 การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบนั ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีส าคญัๆอาทิ  การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
2) เน้นย  ้ากบับุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึด

หลกัวา่ตอบตามส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างในการ

ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 
4) เนน้ย  ้าใหบุ้คลากรทุกคนตระหนกัวา่การประกนัคุณภาพ คือภารกิจประจ าของทุกคนท่ี

ตอ้งร่วมมือกนัท าอยา่งต่อเน่ือง 
ข. การเตรียมบุคลากรผูป้ระสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นตอ้งมีบุคลากร

จ านวน 1-3 คน ท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งคณะผูป้ระเมินกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผู้
ประสานงานควรเตรียมตวัดงัน้ี 

1) ท าความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด 
2) ท าความเขา้ใจอย่างดีกบัภารกิจของคณะวิชาและสถาบนัเพื่อสามารถให้ขอ้มูลต่อผู ้

ประเมิน รวมทั้งตอ้งรู้ว่าจะตอ้งติดต่อกบัใครหรือหน่วยงานใด หากผูป้ระเมินตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี
ตนเองไม่สามารถตอบได ้

3) มีรายช่ือ สถานท่ี หมายเลขโทรศพัทข์องผูท่ี้คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อยา่งครบถว้น 

4) ประสานงานล่วงหนา้กบัผูท่ี้จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบนัวา่
จะเชิญมาเวลาใด หอ้งใด หรือพบกบัใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินก าหนด 

5) เม่ือมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผูป้ระเมินจะตอ้งสามารถประสานงาน
แกไ้ขไดท้นัที 

1.3 การเตรียมสถานท่ีส าหรับคณะผู้ประเมิน 
ก. หอ้งท างานของคณะผูป้ระเมิน 
1) จดัเตรียมห้องท างานและโตะ๊ท่ีกวา้งพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดยเป็นหอ้งท่ี

ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการ 
2) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้

คณะผูป้ระเมินพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
3) จดัเตรียมโทรศพัทพ์ร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไวใ้นห้องท างานหรือบริเวณใกลเ้คียง 
4) หอ้งท างานควรอยูใ่กลก้บัท่ีจดัเตรียมอาหารวา่ง อาหารกลางวนัตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
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5) ควรประสานงานกบัคณะผูป้ระเมิน เพื่อทราบความตอ้งการพิเศษอ่ืนใด เพิ่มเติม 
ข. หอ้งท่ีใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหาร อาจารยบุ์คลากร นกัศึกษา ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็นการเฉพาะ

ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ก. สถาบนัอุดมศึกษาจดัท าค าสั่งแต่งตั้งและจดัส่งใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งน้ี แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดงัน้ี 

1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของภาควชิาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีผ่านการฝึกอบรม

หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. อยา่งนอ้ย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมนิ จากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตร             
ผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได ้ส่วนผูป้ระเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าตอ้งผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดย
ใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของคณะวิชาหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. 

อยา่งนอ้ย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถ
ให้ค  าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อคณะท่ีรับการประเมินอาจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได ้  ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู ้
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายในหรือนอกสถาบนัก็ได ้ใน
กรณีท่ีเป็นผูป้ระเมินภายในสถาบนัตอ้งอยู่นอกสังกดัคณะท่ีประเมิน โดยประธานตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนบญัชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของสถาบนั 
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- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. 
หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมให้โดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีข้ึนบญัชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

ข. สถาบนัอุดมศึกษาแจง้ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะตอ้งท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดบั
สถาบนั ผา่นทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจดัส่ง Username และ Password ให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดบัทราบเพื่อเขา้ไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหนา้ก่อนวนัรับการ
ตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผูท้  าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัสถาบนั สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จดัส่งรหสัประจ าตวั   (ID code) ให้ดว้ย เพื่อให้ประธานฯ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขา้สู่ระบบ นอกจากนั้น ให้สถาบนัแจง้รายช่ือผูท้  าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่ง
สถาบนัคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ากบัคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศพัท์และ E-
Mailaddress ส าหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกบัประธานหรือตวัแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อร่วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจดัตารางเวลาเขา้ตรวจเยี่ยมการให้ขอ้มูลท่ี
คณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยีย่ม การนดัหมายต่าง ๆเป็นตน้ 

2.2 การด าเนินการของสถาบนัระหวา่งการตรวจเยีย่มเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพช้ีแจง

วตัถุประสงคแ์ละวธีิการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 
2) บุคลากรพึงปฏิบติังานตามปกติระหวา่งการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า

เยีย่มชม หรือตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
3) จดัให้มีผูป้ระสานงานท าหน้าท่ีตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งน้ี เพื่อประสานงานกบั

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตอ้งการขอ้มูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลงัเวลาราชการ ควรมีผูป้ระสานงาน
ส่วนหน่ึงอยูอ่  านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมี้โอกาสรับฟังการใหข้อ้มูลป้อนกลบัจากคณะกรรมการประเมิน
ฯเม่ือส้ินสุดการตรวจเยีย่ม ตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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2.3 การด าเนินการของสถาบนัภายหลงัการประเมินคุณภาพ 
1) ผูบ้ริหารระดบัภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดบัสถาบนัรวมทั้ง    

ผูเ้ก่ียวขอ้ง น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะเขา้สู่การประชุมหรือสัมมนาระดบัต่างๆเพื่อวางแผนพฒันา
หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการในการแกไ้ขจุดท่ี
ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ ก าหนดเวลาเร่ิมตน้จนถึงเวลา
ส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจนผูรั้บผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งน้ี เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) พิจารณาการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยแสดงให้เห็นวา่สถาบนัช่ืนชม
ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนกัวา่ผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบนัควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพฒันาผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 

128 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 

129 
 

 
 

 

 


	คู่มือผู้ประเมิน.pdf
	คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	


