
๑๑๒ 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

................................................... 
 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลักษณ์*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้  คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี้ 
ของ สมศ. 

๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ 15 

๒   ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ 16 

 รวมน้ ำหนัก ๑๐  
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :  
 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด   อัตลักษณ์เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินในสองรอบที่ผ่านมาที่ได้
มีการตรวจสอบปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ว่ามีการก าหนดไว้หรือไม่เท่านั้น   
ซึ่งในทางปฏิบัติทุกสถานศึกษาจะต้องก าหนดไว้ตั้งแต่เมื่อก่อตั้งสถานศึกษา  ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม จะประเมินผลว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามสาระที่ก าหนดไว้ในปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือไม ่
 ยกตัวอย่าง ถ้าสถานศึกษาก าหนดปรัชญาไว้ว่า "ความรู้คู่คุณธรรม" นักเรียนหรือบัณฑิตที่จบมา
ต้องมีความรู้ เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ หรือสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาก าหนดปรัชญาไว้ว่า     
"อดทน มุ่งมั่น สู้งาน" แล้วผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมีลักษณะอดทนตั้งใจ มุ่งมั่น และสู้งาน ก็ถือว่า
บรรลุ อัตลักษณ์  โดยจะน าผลมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละระดับการศึกษาต่อไป     

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการสถานศึกษา 
และต้นสังกัด  โดยสถานศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ เรื่อง  

ขั้นตอนการก าหนดอัตลักษณ์ ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นมาของสถานศึกษา 
และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถานศึกษา  แล้วก าหนดอัตลักษณ์ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมการส่งเสริม 
พัฒนา และประเมินอย่างเป็นระบบ 
 
 



๑๑๓ 

ในการเก็บข้อมูลเรื่องอัตลักษณ์นั้น สถานศึกษาจะต้องท าแบบประเมิน เพ่ือใช้ประเมินผลความเป็น   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยอาจจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมภายในสถานศึกษา หรือ
ท าแบบส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน ต่อคุณลักษณะของผู้เรียนที่สะท้อนปรัชญา  ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด หรือไม่ และให้ระดับคะแนนตามระดับผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และ
ระดับการยอมรับจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก  ผลที่ได้จากการด าเนินการจะส่งผลดีให้สถานศึกษา
ได้ทบทวน พิจารณาและด าเนินการต่อไปอย่างมีเป้าหมายชัดเจน 
        เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา หรือความส าเร็จของสถาบัน  

ดังนั้น อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ จึงไม่เหมือนกัน (ในระดับอุดมศึกษา เอกลักษณ์กับอัตลักษณ์
ของสถาบันกับคณะ จะเหมือนกันหรือต่างกัน หรือส่งผลถึงกันก็ได้ ยกตัวอย่างเอกลักษณ์ของคณะต่างๆ      
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ จะมี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่อัตลักษณ์ในภาพรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องเหมือนกัน     
กล่าวได้ว่า ทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ถือเป็นตัวช่วยในการประเมินรอบสามนี้ และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาได้ชูจุดเด่นหรือจุดต่างของสถานศึกษาให้คนทั่วไป  ได้รับทราบและรู้จักตัวตนของ
สถานศึกษามากข้ึน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  : 
๑. สถานศึกษาจะต้องประชุมระดมความคิดในการเลือกอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา 

ปณิธาน หรือจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยจะต้องก าหนดนิยามความหมาย ค าอธิบายของอัตลักษณ์ให้
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น เมื่อสถานศึกษาเลือกอัตลักษณ์ของสถาบันเป็น “มารยาทดี มีวินัย น้ าใจ
งาม” ต้องก าหนด  ค านิยาม 
         มารยาทด ีคือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี้........ 
         มีวินัย คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี้............... 
         น้ าใจงาม คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี้............ 

๒. เสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบ และจัดประชาพิจารณ์ 
เพ่ือให้รับทราบตรงกัน 

๓. คิดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด (มารยาทดี มีวินัย น้ าใจ
งาม) ในรอบปีว่า ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมส าคัญ อะไรบ้าง  

(๑) โครงการที่ส่งเสริมให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบัน  ผลลัพธ์เน้นไปท่ีคุณภำพของผู้เรียน 

(๒) โครงการที่ พัฒนาตามจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบัน  ที่ส่งผลสะท้อนความเป็น
เอกลักษณข์องสถาบัน  ผลลัพธ์เน้นไปท่ีความส าเร็จของจุดเด่นของสถาบัน 

๔. ประเมินผลคุณลักษณะครั้งส าคัญ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมเขียนรายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะด้านมารยาทดี มีวินัย น้ าใจงาม 

๕. ในกรณีท่ีเราด าเนินการประสบความส าเร็จทั้ง ๓ คุณลักษณะย่อย (ตามอัตลักษณ์ท่ีก าหนด) 
ดังกล่าวข้างต้น แต่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ หรือ ประสบความส าเร็จสูงยิ่งในเรื่อง  "มารยาทดี" ก็ให้
ตัดสินใจเลือก “มารยาทด ีเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน” 
 
 



๑๑๔ 

รูปแบบของกำรน ำเสนออัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ของสถาบัน  คือ ..................................................................................................................  
 นิยาม/ความหมาย คือ ................................................................................................................... ..... 
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  (ถ้ามี) คือ .......................................................................................................  
 นิยาม/ความหมาย คือ ............................................................................................. ........................... 
 โครงการที่ตอบสนองอัตลักษณ์ตัวที่ ๑ (เน้นผู้เรียน) คือ ..................................................................... 

 ตอบสนองอัตลักษณ์อย่างไร?  ............................................................................. ................................ 
 ด าเนินการส าเร็จแล้วผลลัพธ์คืออะไร?  ..............................................................................................  
 รายละเอียดโครงการ ........................................................................ ................................................... 
 โครงการที่ตอบสนองอัตลักษณ์ตัวที่ ๑ (ชูจุดเด่น/เอกลักษณ์ของสถาบัน) คือ .................................... 

 ตอบสนองอัตลักษณ์อย่างไร?  ...................................................................... ...................................... 
 ด าเนินการส าเร็จแล้วผลลัพธ์คืออะไร?  .......................................................................................................... 
 รายละเอียดโครงการ ................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  และ/หรือ 
  ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
 
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
(๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ 
(๓)  มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และหรือ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 
(๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ 
(๕)  ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนงาน โครงการที่แสดงถึงจุดเด่นของสถานศึกษา ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  พร้อมทั้งมีการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน  โดยที่อัตลักษณ์ของสถาบันและโครงการนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการติดตามงานในโครงการเป็นระยะ ๆ  
๔. แบบประเมินโครงการว่าบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา หรือไม่  และประเมินผล

กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ  
๕. รายงานผลการด าเนินงาน/สรุปผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้  พร้อม 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
๖. รายงานการประเมินแผนงานของสถานศึกษา  
๗. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

จากการด าเนินงานของโครงการ 
 ๘. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 

๙. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
๑๐. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 



๑๑๖ 

ตัวอย่ำงกำรก ำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ตัวอย่ำงท่ี ๑ ของวิทยำลัยเชียงรำย 
 อัตลักษณ์ คือ สถาบันที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณธรรม   โดยสามารถน าความรู้และ
คุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นในเขตอนุภูมิกลุ่มแม่น้ าโขง 
 คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเชียงราย  คือ “มีความรู้ คู่คุณธรรม  และน า
สังคม” 

๑. มีความรู้  หมายถึง การมีความรู้ ๔ ประการ คือ รู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  รู้ตนเอง  รู้สังคมที่
อยู่อาศัย และรู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. มีคุณธรรม  หมายถึง การเป็นผู้มีคุณธรรม ๗ ประการ คือ มีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ     รัก
งาน ซื่อสัตย์  และกตัญญู 

๓. น าสังคม  หมายถึง การน าความรู้ ๔ ประการ และคุณธรรม ๗ ประการ  ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาสังคม  ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  (เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป) 
 เอกลักษณ์ คือ สถาบันที่มีผลผลิตโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
  

ตัวอย่ำงท่ี ๒ ของมหำวิทยำลัยอิสลำมยะลำ 
 อัตลักษณ์ ๑  คือ สถาบันมุ่งสรรสร้างประชาคมด้วยอุดมปัญญาด้วยศาสตร์อิสลาม 
 ค านิยาม 

๑. สรรสร้าง หมายถึง กระบวนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒. ประชาคมอุดมปัญญา  หมายถึง ประชาคมแห่งการเรียนรู้ 
๓. ศาสตร์อิสลาม   หมายถึง ศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งอิสลาม 

 สถำบันมุ่งสรรสร้ำงประชำคมด้วยอุดมปัญญำด้วยศำสตร์อิสลำม  หมายถึง สถาบันมุ่งเน้น
กระบวนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดประชาคม
แห่งการเรียนรู้ด้วยศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งอิสลาม 

 อัตลักษณ์ ๒  คือ บัณฑิตมีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม  และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข 
 ค านิยาม 

๑. บัณฑิต  หมายถึง  ผู้ทรงความรู้และผู้มีปัญญา 
๒. ภาวะผู้น า  หมายถึง  ผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๓. คุณธรรม  หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง  มีจิตใจที่นอบน้อม  และมีจิตสาธารณะ 
๔. จริยธรรม  หมายถึง  มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม  ขัดเกลาจิตใจ  และใฝ่สันติ 
๕. พัฒนาสังคม  หมายถึง การท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
๖. สันติสุข  หมายถึง ภาวะแห่งความสันติทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  

บัณฑิตมีภำวะผู้น ำ คุณธรรม จริยธรรม  และมุ่งพัฒนำสังคมสันติสุข  หมายถึง ผู้ทรงความรู้
และผู้มีปัญญา    มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและผู้ตาม   มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง  มีจิตใจที่นอบน้อม  
และมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม ขัดเกลาจิตใจ และใฝ่สันติ  โดยการท าให้สังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  เพื่อให้เกิดภาวะแห่งความสันติทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  

 



๑๑๗ 

เอกลักษณ ์คือ น าสัจธรรมสร้างสังคมสันติสุข 
ค านิยาม 
๑. สัจธรรม หมายถึง  ความจริงแท้ 
๒. สังคมสันติสุข  หมายถึง  สังคมท่ีอุดมไปด้วยภาวะแห่งความสันติทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
น ำสัจธรรมสร้ำงสังคมสันติสุข  หมายถึง การน าความจริงแท้สู่การสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยภาวะ

แห่งความสันติทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
 

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

 


