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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

 
1.  นโยบายประกันคณุภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้กําหนดให้นําการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ โดยกําหนดนโยบายให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 สร้างระบบและกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการ
ดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

1.2 สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานประจําของทุกส่วนงาน โดยยึดถือหลักการประกัน
คุณภาพต้ังแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ-การประเมิน (check) และการปรับปรุง 
(Action)    

1.3 พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน โดยสะท้อนอัตลักษณ์และการปฏิบัติงานจริง 

1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.6 จัดงบประมาณสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.7 จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. ระบบและกลไกประกันคณุภาพการศึกษา  

2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดําเนินงานวางระบบการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ ต้ังแต่ นโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดําเนินงาน ซึ่งได้กําหนดหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาไว้ดังน้ี  

2.1.1 เป็นระบบที่ทําให้การดําเนินภารกิจของคณะฯบรรลุเป้าประสงค์ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเน่ือง และทําให้สาธารณชนมั่นใจว่าคณะฯ สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.1.2 เป็นระบบที่มีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 

2.1.3 เป็นระบบท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของคณะฯ ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ การเรียนการสอน 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ
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  2.1.4 เป็นระบบท่ีพัฒนาตามระบบกลไกการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมุ่งปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.   

2.1.5 เป็นระบบท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของคณะฯ ทั้งในด้านปัจจัยการ
ดําเนินงาน (input) กระบวนการดําเนินงาน (process) และผลการดําเนินงาน (output/outcome)  

2.1.6 เป็นระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาของคณะฯ   

 
2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สร้างกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพประสบความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง กลไกสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประกอบด้วยโครงสร้าง
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังนี้ 

2.2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ประกออบด้วย 
คณบดี      เป็นที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   เป็นประธานกรรมการ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน   เป็นกรรมการ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังน้ี 
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดําเนินการของคณะฯ ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่ชัดเจน  
2. กําหนดแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบรวบรวมผลการดําเนินงาน เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตามตัว

บ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนให้ครบถ้วน 
5. จัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานประกอบและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  
7. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ 
8. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจํา

คณะในการจัดทําแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ  
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในคณะฯและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555   
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

 

11. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม หรือสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
บุคลากรในคณะ 

2.2.2 หน่วยงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรกําหนดให้มีงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย

กํากับดูแลโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
2.2.3 เอกสาร/คู่มือ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาเอกสาร/คู่มือต่าง ๆ  เพ่ือใช้เป็นแนว

ปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้แก่ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่ง
ปรับให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดทําเอกสาร/ไฟล์
งานที่งานฝ่ายต่างๆต้องใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รูปแบบเอกสารสรุปโครงการ ไฟล์งาน excel 
คํานวณผลการประเมินความพึงพอใจ 

2.2.4 ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯได้มีความรู้ ความ

เข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการเป็นผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีแผน
จะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีจัดข้ึนโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามวาระและโอกาส 

2.2.5 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กําหนดให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542  มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายและแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
3. แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้
คุณภาพตามท่ีกําหนด ด้วยกระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

3.1 การกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของคณะฯ โดยการรับนโยบายการประกันคุณภาพจากคณะ

กรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ เป็น
ตัวแทนและเข้าร่วมเป็นกรรมการ  

3.2 การสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
3.3 

3 

การเตรียมการและกําหนดเป้าหมายการดําเนินการ 
การเตรียมการ ได้แก่ (1) เตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษา การให้ความรู้ และการให้มีส่วนร่วม โดยการประชุม อบรม สัมมนา และส่ง
บุคลากรไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง (2) การ
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3.4 การดําเนินการตามแผน 
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมส่วนงานที่รับผิดชอบทุกฝ่ายของคณะฯ ในการจัดทําร่างรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) โดยการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่รับการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ี หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บและจัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานประกอบ  

3.5 การตรวจสอบและประชาพิจารณ์ 
บุคลากรทุกคนของคณะฯ เข้าร่วมตรวจสอบและประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

และผลของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยตรวจสอบ (1) ความถูกต้องครบถ้วนของ
ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในร่างรายงานการประเมินตนเอง และ (2) ตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะฯ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบและงานที่รับผิดชอบ กระบวนการในการประกันคุณภาพ การกํากับและ
ติดตาม และบุคลากรให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงานของ
คณะฯ  

3.6 ปรับปรุงและแก้ไขร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
นําผลจากการประชาพิจารณ์ไปปรับปรุงและแก้ไขร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
3.7 เตรียมการรับการตรวจประเมิน 
เตรียมการรับการตรวจประเมิน โดยกําหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน ติดต่อผู้ประเมิน กําหนดส่ง

รายงาน SAR แก่คณะผู้ประเมิน และบันทึกข้อมูลและหลักฐานในระบบ CHE QA online  
ตรวจและประเมินผล 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจและประเมินผลการดําเนินงานของคณะฯ โดย

พิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบ การตรวจเย่ียม และสัมภาษณ์ และผู้ประเมินจะจัดทํารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) 

3.9 การปรับปรุงแก้ไข 
ปรับปรุงแก้ไขผลการดําเนินงานในระบบ CHE QA online ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (AS3) 
3.10 รายงานผลการตรวจประเมิน 
นําเสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการคณะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จดหมาย
ข่าว และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3.11 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) คณะกรรมการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสําหรับปีการศึกษาถัดไปนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย และนํามา
พิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะฯ ในปีงบประมาณถัดไป 

 
4. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
สถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ันๆ ได้กําหนดขึ้นทั้งน้ีเพ่ือให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะ
นําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้อย่างต่อเน่ือง การประเมิน



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555   
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

 

1. เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้ทัน
ในปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม(กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

2. เพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปี ส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปี
การศึกษาของแต่ละสถาบัน 

3. เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพ ที่สามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอน ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน(Plan) การดําเนินงาน และเก็บข้อมูล(Do) การประเมินคุณภาพ(Check) และ    การเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 P = เร่ิมกระบวนการต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน 

 D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงาน ต้ังแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 ถึง เดือนที่
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคมปีถัดไป) 

 C = ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ สถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน–
สิงหาคมของปีการศึกษาถัดไป (เน่ืองจากสมศ.กําหนดให้มีการเก็บข้อมูลในรอบปีการศึกษาต้ังแต่เดือน
มิถุนายน–พฤษภาคมซ่ึงเป็นรอบปีการศึกษา) 

 A = วางแผนปรับปรุง และดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินทีม หรือคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษา นําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนกลยุทธ์ประจําปี และเสนอต้ัง
งบประมาณปีถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีก็ได้ 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ 
ระดับมหาวทิยาลัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบ และระดับมหาวิทยาลัยเท่าน้ันมี
ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 
2. การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
3. การดําเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

โดยในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังน้ี 

การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน 

1. การเตรียมรายงานประจําปี 
 1.1 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทํา

รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาขึ้น เป็นฐานข้อมูลกลาง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ต้ังแต่การ
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจําปี 
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

 1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
  1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอใน

รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง
ตามท่ีกําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  

  2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบท่ีสะดวกต่อการเรียกใช้ใน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความ
เช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีแต่ละตัวและ
องค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน 
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 

2. การเตรียมข้อมูล  
 2.1 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ดําเนินงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ โดยบันทึก

ข้อมูลและประมวลข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่จะต้องดําเนินการกรอกหรือปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมิน 



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555   
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

 

 2.2 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทํารายงานการประเมินตนเองและบันทึก
หลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ทั้งหมดทุกรายการ เพราะหลักฐานทั้งหมดจะต้องพร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครั้ง 

3. การเตรียมบุคลากร 
 3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปน้ี 
  1) ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไรมีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
  2) เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถาม หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า

ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 
  3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการ

ดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
  4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจําของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันทําอย่างต่อเน่ือง 
 3.2 การเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานงาน 
  1) ในระหว่างการตรวจเย่ียมจําเป็นต้องมีบุคลากร 1 - 3 คน ทําหน้าที่ประสานงานระหว่าง

คณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  2) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/กําหนดการประเมินอย่างถ่องแท้ 
  3) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้ง

ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ และ 
มีรายช่ือสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่า 
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใดหรือพบกับใคร 

  5) เมื่อมีปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันที 

 
4. การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผู้ประเมิน 
 4.1 ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 
  1) จัดเตรียมห้องทํางาน และโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเป็นห้องที่

ปราศจากการรบกวนขณะทํางานเพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
  2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางาน และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมิน

พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
  3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็น ไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 
  4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ สําหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน โดยจะต้องมี

โปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอย่างน้อยและจัดเตรียม
แบบฟอร์มต่างๆ และตารางคํานวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  5) ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

  6) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

7 
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 4.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสม
กับการใช้งาน 

 
5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 
 5.1 หน่วยงานประสานงานติดต่อผู้ประเมินและแจ้งรายช่ือมายังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังน้ี 
  1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จํานวนอย่างน้อย 3 คน  

ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย 
• ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ. 

• กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนํา 
ที่จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  

• กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ. 

  2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยมี 
ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

• ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

• กรรมการ  
o กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่จะเป็นประโยชน์ 
อย่างย่ิงต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ 

o กรณีเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

• กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ. 

• คณะกรรมการไม่สามารถประเมินในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้ 
• มีผู้ประเมินคนเดิมจากการประเมินปีก่อนอย่างน้อย 1 คน 
• จํานวนวันที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

o ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  ไม่เกิน 2 วัน 
o ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า      ต้ังแต่ 2 วันแต่ไม่เกิน 4 วัน 
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  3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จํานวนอย่างน้อย 5 คน  
• ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นบัญชีประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
• เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อยละร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 5.2 หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับทราบข้อมูลดังน้ี  
  1) รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online 

พร้อมจัดส่ง username และ password สําหรับกรรมการทุกท่าน เพ่ือใช้ login เข้าสู่ระบบ CHE QA 
Online เพ่ือให้กรรมการ เข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจประเมินอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  

  2) แจ้งรายช่ือผู้ทําหน้าที่ประสานงานการประเมินกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
หมายเลข โทรศัพท์และ e-mail address สําหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจ
เย่ียม การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพ่ิมเติมก่อนการตรวจเย่ียม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น 

  3) จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะกรรมการประเมินฯ เก่ียวกับการตรวจประเมินใน
ระบบ CHE QA Online ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจเย่ียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินช้ีแจงวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเย่ียม 

2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนําเย่ียมชมหรือ
ตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 

3. จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ทั้งน้ีเพ่ือประสานงานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเย่ียมต้องการเพ่ิมเติม และเพ่ือนําเย่ียมชมหน่วยงานตลอดจนอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4. กรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอํานวยความสะดวกให้
คณะกรรมการประเมินฯ 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุด
การตรวจเย่ียมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 

การดําเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1. ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 1.1 ผู้ประสานงานการประเมินฯ ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)  

ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และดําเนินการเพ่ิมเติมหลักฐานใน
ระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมินฯ (AS3) กรณีที่ผลการประเมินฯ แตกต่างจากการ
ประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ  

 1.2 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ดําเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(AS3) ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ โดยจัดทําเป็นไฟล์ PDF มาที่ระบบจัดการรายงาน และ 
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 1.3 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปิดระบบ CHE QA Online ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ของปีที่ตรวจ
ประเมิน และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA Online กับผลการประเมินฯ (AS3) 

 1.4 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแต่ละคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าให้เข้าไปยืนยันข้อมูลและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 

 1.5 ผู้บริหารคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และผู้เกี่ยวข้องนําผลการประเมินฯ (AS3) เข้าสู่การ
ประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ี ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ กําหนดเวลา
เร่ิมต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง และเสนอต่อที่ประชุมประจําหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนา
คุณภาพ 

 1.6 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
วันที่ 30 กรกฎาคม ของปีที่ตรวจประเมิน 

 1.7 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจโดยแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

 1.8 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า อาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
 2. ระดับมหาวิทยาลัย 

 2.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) 
ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และดําเนินการเพ่ิมเติมหลักฐานใน
ระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมินฯ (AS3) กรณีที่ผลการประเมินฯ แตกต่างจากการ
ประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ  

 2.2 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอผลการประเมินฯ (AS3) ฉบับสมบูรณ์ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
วางแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป 

 2.3 ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องนําผลการประเมินเข้าสู่การประชุม หรือสัมมนาระดับต่างๆ เพ่ือวางแผน
พัฒนา หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็ง ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ี ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางและกิจกรรมที่ต้องดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

 2.4 มหาวิทยาลัยโดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการ
ดําเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ (6, 9 หรือ 
12 เดือน)  

 2.5 มหาวิทยาลัยประเมินความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานผล
การประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับคําแนะนําและข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการประเมินคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ระดับคณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 
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รายการเตรียมรับการตรวจประเมินประจําปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 
ระดับคณะ 
 ก่อนการตรวจประเมิน 
1. ติดต่อกรรมการตรวจประเมิน อย่างน้อย 1 เดือน 
2. ส่งรายช่ือกรรมการให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว เพ่ือทําคําสั่ง  อย่างน้อย 1 เดือน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสรุปผล (ทําหนังสือเชิญ) อย่างน้อย 

2 สัปดาห์ 
4. ส่งเอกสารให้ผูป้ระเมิน (SAR  กําหนดการ  คาํสั่งแต่งต้ัง  แบบฟอร์มรายงานผล) อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
5. Write หลักฐานอ้างอิงลง CD เท่าจํานวนกรรมการ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
6. เตรียมห้องตรวจประเมิน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
7. จัดเตรียมหลักฐานไว้ในห้องตรวจประเมิน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ 
8. เตรียมห้องสัมภาษณ์  
9. เตรียมห้องรับฟังสรุปผล 
10. ทําป้ายช่ือกรรมการ  
11. เตรียมการนําเสนอข้อมูลให้คณบดี Present  
12. เตรียมสื่อ  (NB เท่าจํานวนกรรมการ)  LCD  ไมค์  Printer) 
13. เตรียมวัสดุสําหรับกรรมการตรวจประเมิน  (ดินสอ  ยางลบ  เคร่ืองคิดเลข  กบเหลาดินสอ  Post-it) 
14. เตรียมไฟล์ AS-3 และ 
15. เตรียมไฟล์ตาราง Common data set   
16. ใบเซ็นช่ือของกรรมการ  กรรมการสมทบ และนิสิต 
17. การจัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
18. นัดหมายอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพ่ือรับการสัมภาษณ ์
19. ทําใบเซ็นช่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเซน็   
20. ทําใบเซ็นช่ือให้ผู้เข้าฟังสรุป 

ระหว่างการตรวจประเมิน 
21. เตรียมค่าตอบแทนกรรมการ ใบสําคญัรับเงิน ใบลงเวลา พร้อมขอสําเนาบัตรประชาชน 
22. ถ่ายภาพ 
23. สอบถามกรรมการเพ่ือนัดหมายเวลาในการรับฟังสรุปผลการประเมินของหน่วยงาน 
 หลังการตรวจประเมิน 
24. แก้ไข SAR 
25. ติดตามรายงานผลการประเมินจากกรรมการและเลขานุการ 
26. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้ฝ่ายประกันคุณภาพ มศว ภายใน 7 วัน หลังรับตรวจประเมิน 
27. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE -QA 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
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บทที่ 2 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา 
 

 

1. การกําหนดตัวบ่งชี ้
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้กําหนดตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่กําหนด

โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในให้มีความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ําซ้อน เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับความต้องการขององค์กรภายนอก และคํานึงถึง
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนา
ตัวบ่งช้ี โดยแยกตัวบ่งช้ีและพัฒนาขึ้นใหม่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒสําหรับคณะและสถาบันที่มีการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตแสดงดังตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
 

ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมาย  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร   

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี ้

ความ
สอดคล้อง 

การคิดรอบปี 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

 
 ฝ่ายรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 
เจ้าหน้าที่ 

รวบรวมข้อมูล 
ผู้กํากับติดตาม 

ตัวบ่งชี้ 
สกอ. สมศ.  ปี 

การศึกษา 
ปีปฏิทิน 

ปี 
งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ      

1.1 ( P      8 สกอ. 1.1)  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ฝ่ายแผน/ น.ส.ชลิดา 
ฝ่ายวิชาการ 

อ.วาสินี 

O      5 1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบนั
ให้เกิดอัตลักษณ์ 

ฝ่ายแผน/ น.ส.ลักขณา อ.วาสินี ข้อ 
ฝ่ายวิชาการ 

*เกณฑ์ข้อ 1-4 คณะฯ
ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
*เกณฑ์ข้อ 5 คณะฯดําเนินการ
เอง 
*รายงานการมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 

1.3 ( O      - สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ ์

คณะฯยังไม่มีบัณฑิต   ร้อยละ 
จึงไม่ต้องรับการประเมิน 

 
1.4 ( O      4 สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตาม

จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ฝ่ายแผน/ น.ส.ลักขณา 
ฝ่ายวิชาการ 

*เกณฑ์ข้อ 1-4 คณะฯ
ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
*เกณฑ์ข้อ 5 คณะฯดําเนินการ
เอง 
*รายงานการมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

อ.วาสินี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต      

2.1 ( P      สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 ฝ่ายวิชาการ/ประธาน
บริหารหลักสูตร 

น.ส.ลักขณา อ.นันทรัตน์ 

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 
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 ความชนิด
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ของ
ตัว
บ่งชี้ 

สอดคล้อง 
การคิดรอบปี 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ฝ่ายรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 
เจ้าหน้าที่ 

รวบรวมข้อมูล 
ผู้กํากับติดตาม 

ตัวบ่งชี้ 
 สกอ. สมศ. 

ปี 
การศึกษา 

ปีปฏิทิน 
ปี 

งบประมาณ 
2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
I      ร้อยละ 70  

ฝ่ายวิชาการ 
 

น.ส.ลักขณา  
 
 

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 

I      2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 6 
อ.นันทรัตน์ 

 

น.ส.ลักขณา 

P      2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนนุ 

ข้อ 7 ฝ่ายบริหาร นายพงศ์ชยนต์ 

I      2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์
การศกึษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ - 
ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยใส่คะแนนให้คณะฯ ภายหลัง) 

2.5.1  (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศกึษา 
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

I      ข้อ 5 ฝ่ายพัฒนา 
ศักยภาพนิสิต 

 
 
 
 
 

น.ส.ลักขณา 
 

 
 
 
 
 

P      2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 7 ฝ่ายวิชาการ 

P      
อ.นันทรัตน์ 

 

2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6  
 

ฝ่ายพัฒนา 
ศักยภาพนิสิต 2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความสําเร็จของ

การเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 
 
 
 
 

O      ข้อ 4 
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 ความชนิด
การคิดรอบปี 

 สอดคล้อง ของ ฝ่ายรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้กํากับติดตาม 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัว ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล ตัวบ่งชี้ 
บ่งชี้  สกอ. สมศ. 

ปี 
การศึกษา 

ปีปฏิทิน 
ปี 

งบประมาณ 
O      2.9 (สมศ. ๑) บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ป ี

ร้อยละ - 
คณะฯยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2554 

O      2.10 (สมศ. ๒) คณุภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒอิุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ - 
คณะฯยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2554 

O      2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้สาํเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ -  
คณะฯยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2554 

2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้สาํเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

O      ร้อยละ - 
คณะฯยังไม่มีบัณฑิตในปีการศึกษา 2554 

2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์ O      ร้อยละ 4.25 ฝ่ายวิชาการ น.ส.ลักขณา อ.นันทรัตน์ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้

คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

P      ข้อ 6  
 

ฝ่ายพัฒนา 
ศักยภาพนิสิต 

 
 
 

น.ส.ลักขณา 
 

 
 
 

อ.นันทรัตน์ 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
 
 
 
 

P      ข้อ 6 

19 

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 



                                                                                                                                                            
 

 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้ 

ความ
สอดคล้อง 

การคิดรอบปี 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ฝ่ายรับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เจ้าหน้าที่ 
รวบรวมข้อมูล 

ผู้กํากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ 

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 

 สกอ. สมศ. 
ปี 

การศึกษา 
ปีปฏิทิน 

ปี 
งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
P      4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 7  

 
ฝ่ายวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น.ส.จิราภรณ ์
 

 
 

P      อ.ปรมาภรณ์ 4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 
 

 

4 

4.3 ( I     
(

สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

ตัวหาร) 
   

(ตัวตั้ง) 
 

จํานวนเงิน 50,000  
 
 
 

 
 
 
 
 ฝ่ายวิจัย 

อ.ปรมาภรณ์ 

4.4 (สมศ. ๕) งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
 

O      ร้อยละ 20 

4.5 (สมศ. ๖) งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

O      ร้อยละ 10 

4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

O      ร้อยละ 2 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
P      ข้อ 5  

 
ฝ่ายบริหาร 

 
 

น.ส.ศรีสุดา 
 

 
 

อ.ปรมาภรณ์ 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

P      ข้อ 5 
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 ความชนิด
การคิดรอบปี 

 สอดคล้อง ของ ฝ่ายรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้กํากับติดตาม 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัว ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล ตัวบ่งชี้ 
บ่งชี้  สกอ. สมศ. 

ปี 
การศึกษา 

ปีปฏิทิน 
ปี 

งบประมาณ 
O      น.ส.จิราภรณ ์  

 
 
 

5.3 (สมศ. ๘) ผลการนําความรู้และ
ประสบการณจ์ากการให้บริการ
วิชาการมาใช ้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30  
 
 
 

ฝ่ายบริหาร อ.ปรมาภรณ์ 
 5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

O      ข้อ 4 น.ส.ศรีสุดา 
 

5.5 (

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 

21 O      น.ส.ศรีสุดา ฝ่ายบริหาร สมศ. ๑๘) ผลการชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสงัคมดา้นต่างๆ 

อ.ปรมาภรณ์ ข้อ 4 
 *เกณฑ์ข้อ 1-4 คณะฯ

ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

*เกณฑ์ข้อ 5 คณะฯดําเนินการ
เอง 
*รายงานการมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
P      6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ข้อ 5  

 
 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ น.ส.ชลิดา 
 

 
 

อ.ปรมาภรณ์ 6.2 (สมศ. ๑๐) การสง่เสริมและ
สนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

O      ข้อ 4 

6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสนุทรียภาพ
ในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

O      ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
P      7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้นําของสภา

มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ข้อ 7 คณบด ี น.ส.อมรวรรณ์ อ.วาสินี 

 



                                                                                                                                                            
 

 ความชนิด
การคิดรอบปี 

 สอดคล้อง ของ ฝ่ายรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้กํากับติดตาม 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ตัว
บ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูล ตัวบ่งชี้ 

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 

 สกอ. สมศ. 
ปี 

การศึกษา 
ปีปฏิทิน 

ปี 
งบประมาณ 

 

7.2 ( P      สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบนัสู่
สถาบนัเรียนรู้ 

ข้อ 5 ฝ่ายวิจัย/ผู้ช่วยคณบดี น.ส.จิราภรณ ์ อ.วาสินี 
 

7.3 ( P      สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ - มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
(มหาวิทยาลัยใส่คะแนนให้คณะฯภายหลัง) 

P      7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ -  
มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

 
7.4 ( P      สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 ฝ่ายประกันคุณภาพ น.ส.ชลิดา อ.วาสินี 

 
7.5 ( O      สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
คะแนน - มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 

O      คะแนน - คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เป็นผู้ประเมิน 

(มหาวิทยาลัยใส่คะแนนให้คณะฯภายหลัง) 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

P      8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 ฝ่ายบริหาร น.ส.ฉันทนา อ.วาสินี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
P      9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 8  

ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

น.ส.ชลิดา 
 

 
อ.วาสินี 

O      9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 3.51 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด
ของ
ตัว
บ่งชี้ 

ความ
สอดคล้อง 

การคิดรอบปี 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ฝ่ายรับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เจ้าหน้าที่ 
รวบรวมข้อมูล 

ผู้กํากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ 

 สกอ. สมศ. 
ปี 

การศึกษา 
ปีปฏิทิน 

ปี 
งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
10.1 มศว 10.1  การเสริมสร้างอัตลักษณ์

นิสิต 
O - -    ข้อ 5 ฝ่ายวิชาการ / 

ฝ่ายศักยภาพนิสิต 
น.ส.ลักขณา อ.วาสินี 

10.2 การบูรณาการงานวิจัยหรือการ
เรียนการสอนกับบริการวิชาการ
ชุมชน 

O - -    ร้อยละ 50 ฝ่ายประกันคุณภาพ ชลิดา อ.วาสินี 

 รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 43 23 18         
 รวมจํานวนตัวบ่งชี้ที่คณะประเมิน 37 21 14 

สําหรับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีการกําหนดตัวบ่งชี้ที่จะรับการประเมินในปีการศึกษา 2555 ลดทอนตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา ดังนั้นคณะฯ มีตัวบ่งชี้ที่ประเมินและรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้   

37 

35 

 

ประเภทตัวบ่งชี้ สถานะ จํานวนตัวบ่งชี ้

สกอ. ประเมิน 21 

สมศ. ประเมิน 14 

อัตลักษณ์ รายงานข้อมูล 2 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 

รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา  2555  เริ่มนับตั้งแต่  มิถุนายน  2555 – พฤษภาคม  2556 
  

 

ปีงบประมาณ  2556  เริ่มนับตั้งแต่  ตุลาคม 2555 – กันยายน  2556 

คู่มือการประเมินคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 

คณ
ะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณั

ฑ์การเกษตร 
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คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
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บทที่ 3 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (พ.ศ. 2545)  

ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้มีการจัดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงาน 
ต้นสังกัดกําหนด รวมท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  

สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) น้ัน 
กําหนดให้มีองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องค์ประกอบที ่10 ตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ ์
 

 

   



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
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ตารางท่ี 3 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงาน
ท่ีมีการเรียนการสอน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้สําหรับหน่วยงาน 
การเรียนการสอน 

ระดับคณะ/
หน่วยงาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ   

1.1 (สกอ. 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน   
1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   
1.3 (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์   
1.4 (สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบนั   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   

2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   
2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ   
2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน   
2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต   
2.9 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน ๑ ป ี   
2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์   

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต   

3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร   
3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต   

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย   

4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์   
4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์   
4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจาํ 
  

4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์   
4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคณุภาพ   

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม   



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้สําหรับหน่วยงาน 
การเรียนการสอน 

ระดับคณะ/
หน่วยงาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
5.3 (สมศ. ๘) ผลการนาํความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช ้

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
  

5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก   
5.5 (สมศ. ๑๘) ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมด้านต่างๆ   

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
6.2 (สมศ. ๑๐) การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม   
6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้นาํของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาํหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ 

  

7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบันเรียนรู้   
7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   

7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนาํระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง   
7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย   
7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน   

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน   
9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด   

องคป์ระกอบท่ี 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

10.1 มศว 10.1   การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต   
10.2 คณะ 10.2 การบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการชุมชน   

รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 41 44 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ 
หลักการ 

หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ที่หน่วยงาน
จะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงาน ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้อง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบ 
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติหน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา 
9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน 
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี ้ จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1 (สกอ. 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน 
1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
1.3 (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
1.4 (สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ. 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ  

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณหรือ ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักหน่วยงานจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาและการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังน้ัน หน่วยงานต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ
ชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2551–2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผล 

ต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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หมายเหตุ : 

1. ระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย 
2. ระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการท่ีมี 

ช่ือเรียกอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติหน่วยงาน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของหน่วยงาน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

 

1.1 มีการกําหนดหรือทบทวนปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงานท่ี
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยสมาชิกภายในหน่วยงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
1.1.1 กรณีกําหนดปรัชญาหรือปณิธานใหม่ หน่วยงานควร

ดําเนินการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากร และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1.1.2 กรณีการทบทวนปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานที่กําหนดไว้
แล้ว ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากรร่วมกันกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1.2 มีการดําเนินการเผยแพร่หรือสร้างความเข้าใจในปรัชญาหรือ
ปณิธาน เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งสมาชิกภายในหน่วยงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน  

1.3 มีการจัดทําหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและนโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จุดเน้นของ
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยและแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.3.1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) ของ

หน่วยงาน เพ่ือนําหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จที่พึงประสงค์ 
โดยแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ 
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1.3.2 คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ควรวิเคราะห์จุดแข็ง 
(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 

1.3.3 มีการจัดทําตารางวิเคราะห์ให้ ชัดเจนว่าปรัชญาหรือ
ปณิธานและนโยบายหน่วยงานและกลยุทธ์สอดคล้องกันใน
ประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 

1.3.4 วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงานกําหนดควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือ
ร่ วมใจกันปฏิบั ติงานใ ห้บรรลุตามความมุ่ งห วังของ
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
หน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย
ภายใน 

 

2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์  

2.2 มีการกําหนดให้หน่วยงานย่อยภายในรับผิดชอบดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

2.3 มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่
ละหน่วยงานย่อยภายใน และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.1 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีในทุกพันธกิจ 

4. มี ตั ว บ่ ง ช้ี ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือ
วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 

4.1 มีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละ
ตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี (ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี) 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้
กําหนดร่วมกัน 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

 

5.1 มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
ทั้ง 4 พันธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินการและสร้างความ
เช่ือมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม 

5.2 มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการเป็นระยะ อย่างต่อเน่ือง 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

 

6.1 มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  

6.2 มีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอ
ต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน อย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

6.3 มีการดําเนินการปรับปรุง ในกรณีที่ติดตามผลและไม่สามารถ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่ง ช้ีของแผนกลยุท ธ์ 
อย่าง น้อย ปีละ  1  ค ร้ั ง  และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

7.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการ
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่า
เป้าหมายเป็นประจํา 

7.2 มีการ นําผลการประเมิน เสนอให้สภามหา วิทยาลัยห รือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุง 

8. มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุท ธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการนําข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปดําเนินการ 
และพิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการ
ปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานพิจารณา 
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ตัวบ่งชี้ 1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอัตลักษณ ์

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพ่ือสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีการกําหนด
กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทักษะสื่อสาร” ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดให้เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต มศว ที่สังคมยอมรับ 

“มีทักษะสื่อสาร” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) 
3. ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับ 
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่

เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
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หมายเหตุ : 

1. “หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงอัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
3. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
4. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องมีรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 
5. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี ก า ร กํ าหนดกล ยุท ธ์ แ ล ะ
แผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 

1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

1.2 มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยผ่ านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

1.3 มหาวิทยาลัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่คณะหรือหน่วยงาน 
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้เก่ียวข้อง 

1.4 มหาวิทยาลัยและคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าดําเนินการตามกล
ยุท ธ์และแผนปฏิ บั ติการ ในการ เส ริมสร้ า ง อัตลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัยหรือของคณะหรือหน่วยงานเทียบ  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การที่กําหนด ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

3. ผลการประเมินความเห็นของ
บุ ค ล า ก ร  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินความเห็น
ของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
หรือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/

4.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า รายงานผลการ
ดําเนินงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้าง
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
แ ล ะ / ห รื อ น า น า ช า ติ  ใ น
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

 

5.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดเก็บข้อมูลและ
รวบรวมหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการ
ได้รับการยกย่องว่า เ ป็นแบบอย่างในการปฏิบั ติที่ ดี ในการ
ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติ
บัตร หนังสือ เชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ 1.3 (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพ่ือสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําไปสู่การกําหนดเป้าหมาย
และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตาม 
อัตลักษณ์ ซึ่งพิจารณาให้จากผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทักษะสื่อสาร” ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดให้เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต มศว ที่สังคมยอมรับ 

“มีทักษะสื่อสาร” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) 
3. ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) 

สูตรการคํานวณ : 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
ที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ 

 

 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 20ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาใน
แต่ละระดับ สําหรับระดับมหาวิทยาลัยนอกจากครอบคลุมทุกระดับการศึกษาแล้ว ต้องครอบคลุม
ทุกคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน 

2. คณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจะดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

      ข้อมูลจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อย่างน้อยร้อยละ  35 ของจํานวนผู้สํ า เร็จการศึกษา 
ในแต่ละระดับ โดยมีรายงานผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์โดยนายจ้างเป็นผู้ตอบ 
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ตัวบ่งชี้ 1.4(สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน  

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การบริการทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน และเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ี
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ : 

1.  คณะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
2.  กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการ    

 ดําเนินงานด้วยโดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
3.  กรณีหน่วยงานกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ         

 หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี ก า ร กํ า หนดกล ยุ ท ธ์ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุด เ น้น  จุด เ ด่น  หรือความ
เ ช่ี ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ / ห รื อ
ห น่ ว ย ง าน  โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

1.1 มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานกําหนดเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 1.2 มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของหน่วยงานที่กําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย กรณีที่หน่วยงานมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากมหาวิทยาลัย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม

ของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การที่กําหนด ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ เ ก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

3.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินความเห็น
ของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
จุด เ น้น  จุด เ ด่น  หรือความ
เ ช่ี ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
แ ล ะ เ กิ ด ผ ล ก ร ะทบที่ เ กิ ด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

4.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า รายงานผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ตาม
จุด เ น้น  จุด เ ด่น  หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

5.1  มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดเก็บข้อมูลและ
รวบรวมหลักฐานเอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับ
รางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี 
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชู
เกียรติ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ใน 
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์  
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา  
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นิสิต (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี ้จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี คือ 

2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2 (สกอ.2.2) อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 (สกอ.2.3) อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
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2.4 (สกอ.2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.6 (สกอ.2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 (สกอ.2.7) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8 (สกอ.2.8) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
2.9 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ปี 
2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
2.13 (สมศ.๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  
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14ตัวบ่งชี้ 2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อม
ของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (ถ้ามี) และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 
4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสูตร 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
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6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษา  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  

หมายเหตุ : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนิสิตในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนิสิตในปีการศึกษานั้นๆ และนับ
ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่าง
ชุดก็ได้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน (ถ้ามี) และ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะบบ ท่ี

1.1 มีคําสั่ง/เอกสารกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง (คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ควร
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาน้ันๆ) 

1.2  มีคู่มือ/เอกสารกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร เช่น คู่มือบริหารหลักสูตร  

 1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
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 1.3.1 มีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาน้ันๆ ในตลาด

งานว่ามีมากน้อยเพียงใด  
 1.3.2  การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาน้ันๆ สอดคล้องกับนโยบายและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่ 
 1.3.3 หน่วยงานมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาน้ันๆ หรือไม่ 
 1.3.4 มีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตร

ใหม่ และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 1.4 การปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1.4.1 การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาน้ันๆ  
 1.4.2 การศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการท่ีรับ

บัณฑิตเข้าทํางานเพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
1.5 การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตาม

ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา 
สภาวิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

2.1 มีคําสั่ง/เอกสารกําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
พิจารณาหลักสูตร 

2.2 มีคู่มือ/เอกสารกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนการดําเนินงาน
และการอนุมัติการปิดหลักสูตร เช่น คู่มือบริหารหลักสูตร  

2.3 การปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือ
หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น 

2.4 หลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติ
ของคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงาน
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การดําเนินงานตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และยังต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ยกเว้นหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงก่อนปี
การศึกษา 2555) 

3.3 มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
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3.4 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษา
อย่างละเอียดและรอบคอบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของ
การรับรองหลักสูตร ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษา
และจัดการเ รียนการสอน  และดํา เ นินการขอรับรองตาม
กําหนดเวลาอย่างต่อเน่ือง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 
ค ว บ คุ ม  กํ า กั บ ใ ห้ มี ก า ร
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ ดําเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1 มีการสร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัด
ใน รูปของคณะกรรมการ  ทั้ ง น้ี  อาจเ ป็นชุดเ ดียว กับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือ
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการ
ดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่
กําหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเป็นแบบฟอร์มให้
ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งช้ี วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ใ ห้ มี ก า ร
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 

5.1  มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินกาปรับปรุง
หรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรระหว่าง
หน่วยงานกับภาครั ฐหรือ
ภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่า
ร้ อ ยล ะ  3 0  ขอ ง จํ าน วน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา 

6.1  มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1และคณะกรรมการ
บริหารคณะวิชาหรือภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร เ พ่ือให้ได้ความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้
ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เ น้ น ก า ร วิ จั ย ที่ เ ปิ ด ส อ น 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากก ว่าร้ อยละ  50  ของ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา 

7.1  หน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาเน้นการเปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 
โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก เพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือจูงใจนิสิต 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เ น้ น ก า ร วิ จั ย ที่ เ ปิ ด ส อ น 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) มีจํานวน
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
มากก ว่าร้ อยละ  30  ของ
จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

8.1 หน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่เพียงแต่เปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้มากกว่าหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน แต่ต้องดําเนินการให้มีจํานวนนิสตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีทักษะการวิจยัอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

8.2 การนับจํานวนนิสิตในให้นับตามจํานวนหัวนิสิตในปีการศึกษาน้ันๆ 
และนับท้ังนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ 
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน หน่วยงานจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน :หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางดังน้ี 

แนวทางที่ 1ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

แนวทางที่ 2ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

แนวทางที่ 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แนวทางที่ 2 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วยร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่ 
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงในการ 
นําตัวบ่งช้ีไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. คณะหรือหน่วยงานสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้  
ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน 
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ผ่านมา 
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16ตัวบ่งชี้2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
หน่วยงานทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน :หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังน้ี 

แนวทางที่ 1ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

แนวทางท่ี 2ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

แนวทางที่ 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

 จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 

 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แนวทางที่ 2 
1. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 

ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือก

เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน 
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ผ่านมา 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้ง 
มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น  
ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ 
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก 

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน 
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความ

พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริ ห ารและ พัฒนาบุ คลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

1.1 การวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ควรครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรใน

ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้าน
บุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการ
เพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ
พัฒนางานประจํา  

1.1.2 กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่
กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้ งจาก
ภายนอกและภายในหน่วยงาน 

1.1.3 มีข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม 
(training needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และ
สายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
หน่วยงานกําหนด และสามารถนําความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการน้ี
ได้ 

1.1.4 มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้
เก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี 
เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไป
ทํางานในด้านอ่ืนๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่
หน่วยงานจัดขึ้น 

1.1.5 มีข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ใน
รอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมี
ข้อตกลงในการทํางาน และใช้เพ่ือการปรับปรุง
แ ก้ ไข  ชมเชย  ให้ ร าง วัล  ตลอดจนปรับป รุ ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
รวมท้ังการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1.1.6 มีข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากร
มนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพ่ือ
การปรับป รุ งแ ก้ ไขแผนพัฒนาท รัพยากรให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของหน่วยงาน 

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

 

2.1 มีกระบวนการข้ันตอนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้
เวลาที่ กํ าหนด  และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลั งที่
หน่วยงานวางแผนไว้ 

2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนด ให้มี
คําอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies) ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางานและ
ทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มี
รูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน 
(career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการ
เข้า–ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานท่ีกําหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ

สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 การสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ต้ังแต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ 
การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียม
กัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตาม
ข้อมูลแหล่ ง ให้ ราง วัล ต่างๆ  เ พ่ือประชาสัมพันธ์ใ ห้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  

3.3 มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัล
ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล 
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3.4 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ 
พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.5 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัล
ให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.6 มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือ
ในการทํางาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้ บังคับบัญชาและผู้ ใ ต้บังคับบัญชา รวมท้ังระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
พัฒนางานร่วมกัน 

3.7 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและ
ส่งเสริม และมีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออก
กําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออก
กําลังกายสนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะนําด้านการดูแล
สุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4.1 มีการกําหนดแนวทาง หรือวิ ธีการติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของการอบรม/การพัฒนา ในทุกหลักสูตรการ
ฝึกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
บุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง  

4.2 มีการกําหนดกลไกการติดตามผลการนําความรู้และทักษะ
ไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6 - 9 เดือน หรือใช้
กลไกการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความ รู้ ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ 

5.2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  
5.3 มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

54 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเ ร็จของ
แผนการบริ ห า รและการ พัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

6.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กํ าหนดไว้ในแผน  รวมทั้ ง
ผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

6.2 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1 มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 มีการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

7.3 รายงานสรุปการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ เ ข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ในระยะต่อไป 
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253ตัวบ่งชี้ 2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

นอกเหนือจากการเรียนการสอน หน่วยงานควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ 
ในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ เป็นต้น นอกจากน้ัน  
ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิ่งแวดล้อม 
ในสถาบัน หอพักนิสิต ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม 

การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ 
ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

6. มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook  และ mobile device ต่างๆ ของนิสิตที่มี 
การลงทะเบียนการใช้ wifiกับหน่วยงานด้วย 

2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี การจั ดการหรื อจั ดบ ริการ
เพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เคร่ือง 

 

1.1 มีการวางแผนเพ่ือจัดบริหารให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง และ/หรือการจัดบริการ
บริการ mobile device และจุดบริการ wifi ภายในหน่วยงาน  

1.2 มีการกําหนดกลยุทธ์ในการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ/
หรือการจัดบริการ mobile device และจุดบริการ wifi  

2. มีบริ การ ห้องสมุดและแหล่ ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

2.1 มีการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นิสติ 

2.2 มีการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นิสิตเป็นประจําทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้ อ ง เ รี ย น  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
อุ ป ก ร ณ์ก า รศึ กษ า  และจุ ด
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

3.1 มีการสํารวจความต้องการของนิสิตเ ก่ียวกับบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

3.2 มีการวางแผนการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากข้อมูลผลการสํารวจในข้อ 3.1 และกําหนดกลยุทธ์
ในการดําเนินการ 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้าน
งานทะเ บียนนิสิ ตผ่ านระบบ
เครื อข่ ายคอมพิว เตอร์  การ
บ ริ ก า ร อ น า มั ย แ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร และสนาม
กีฬา 

4.1 มีการจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เช่น ระบบ
ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

4.2 มีการพัฒนาการจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง อ า ค า
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวม ท้ั งมี ร ะบบและ อุปกร ณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 
 

5.1 มีการจัดระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ และการป้องกันอัคคีภัยในบริเวณของหน่วยงานตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิต
ในด้านระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบท่ี
หน่วยงานจัดให้นิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

6. มีการประเมินคุณภาพของบริการ
ในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

6.1  มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 และรายงานผลการ
ประเมิน 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พั ฒ น า ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ด้ า น
กายภาพที่สนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

7.1  หน่วยงานมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
ประเมินคุณภาพในข้อ 6 ประกอบการพิจารณา 
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ตัวบ่งชี้ 2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
3. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ 

หรือพ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น  
4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย  
การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5 
6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.1 มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น 
เว็บรายวิชา (A-Tutor), เว็บเค้าโครงรายวิชา (Syllabus), เว็บ
การศึกษาไฮบริด (SOT) เป็นต้น 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตใน
การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นิสิต  อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

2. มี บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ย ภ า พ ที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  อุ ป ก ร ณ์
การศึกษา  และจุดเ ช่ือมต่อ

2.1 มีการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้กับนิสิตในด้านกายภายและ
การพัฒนานิสิตที่หน่วยงานจัดให้นิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 

3. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่ จํ า เ ป็น อ่ืนๆ  เ ช่น  บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริม
สุขภาพ หรือพ้ืนที่นันทนาการ 
เป็นต้น  

 

3.1 มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ เช่น บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ หรือพ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น 

3.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตใน
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้นิสิต 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค 
การรักษาความสะอาด และ
การรักษาความปลอดภัยของ
อ า ค า ร ต ล อ ด จ น บ ริ เ ว ณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องห้อง
สุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ข อ ง เ สี ย  ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ในบ ริ เ วณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.1 มีการจัดบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และ
การรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน บริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตใน
ด้านระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบท่ีหน่วยงานจัด
ให้นิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5.1  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการในข้อ 1 – 4 
 

6. มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพในข้อ  5 มาใช้ เ ป็น
ข้ อ มู ล ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร
จัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

6.1  นําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น 
แผนการปฏิบัติการพัฒนาการด้านต่างๆ 
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18ตัวบ่งชี้ 2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้ 
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิต เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับ
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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หมายเหตุ : 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน 
สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของหน่วยงาน 
ที่ได้พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

3. กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

 

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถ
ที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอน
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ รวมท้ังการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงช้ีแนะแหล่งข้อมูล
ความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้
ทุกรายวิชา 

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
รายวิชา อาทิ จัดให้มีช่ัวโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม 
สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอก
สถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

1.3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละรายวิชา และมีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามา
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1.4 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 2) 

2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ห ลั ก สู ต ร  มี
ร า ยละ เ อี ยดขอ ง ร าย วิ ช าและขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ี
กํ า หนด ใ นก รอบม าต ร ฐ านคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดใน
หัว ข้อ ต่อไป น้ี เ ป็นอย่าง น้อย  ซึ่ งจะสอดคล้อง กับ
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3) ได้แก่ 
2.1.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้น
พฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1.2 ลั กษณะและการ ดํ า เ นินการ  เ ป็นการระ บุ
คําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมงการสอน และ
การให้คําปรึกษา 

2.1.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการอธิบาย
ความรู้หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนา
ผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ในด้านต่างๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1.4 แผนการสอนและการประเมินผลในแต่ละคาบ
เ รียนมีการระบุหั ว ข้อหรือ เ น้ือหาที่ จะสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเน้ือหา
น้ันๆ 

2.1.5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร 
หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอน รวมท้ังแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริม
ประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่
ผู้เรียน 

2.1.6 การประเมินและปรับปรุงการดํา เนินการของ
รายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็น
ของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ
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2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมิน
ทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) 
และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ ง ในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตร
ต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัด
ให้มี ช่ั ว โมงปฏิ บั ติการอภิปรายกลุ่ ม  สัมมนา  ทํ า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานท่ี 
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

4.1  ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทาง
ทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการท่ี
ทันสมัย เช่น เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ
สอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานิสิตฟัง
การบรรยายและเย่ียมชมหน่วยงานหรือสถานท่ีภายนอก
สถาบัน ให้นิสิตฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 

5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์
การสอนที่ผ่านมา โดยการทําวิจัยในช้ันเรียนว่าวิธีการ
สอนและกระบวนการ เ รียนการสอนรวมทั้ งการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควร
ปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

5.2 จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 

6.1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหน่วยงานจัดให้มีการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชา 

6.2 มีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
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6.3 นํารายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าว
ข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

6.4 มีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา
ถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

 

7.1  หน่วยงานมีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทํา
หน้าที่ต่อไปนี้ 
(1) พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพ่ือ

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
(2) ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชา

และภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้ เรียน และ
วางแผนปรับปรุงในส่วนที่เก่ียวข้อง หรือเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงข้ึน 

(3) ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมิน
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่
กํ าลั งจะสํ า เ ร็จการศึกษาหรือศิษ ย์ เก่ า  และ
กรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่
กําหนดทุกปีการศึกษา 

(4) ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือ
เปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการ
ประเมินของผู้เรียน/ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา/
ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ ใช้ บัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
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19ตัวบ่งชี้ 2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับ 
การปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้น 
การวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้ นําทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป : ข้อ 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ 
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
หน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

 
 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

66 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ต า ม แ ผ น กํ า ห น ด
การศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่
สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยนําข้อมูล
จากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  โดยคํานึงถึ งความทันสมัยของหลักสูตรที่ ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถ่ินระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติด้วย  

1.3 มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอน
ร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคน
รับรู้และร่วมกันพัฒนานิสิต 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและนําข้อมูลจากผลการสํารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมี
การเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด 
เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง
พัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชาน้ันๆ อาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณา
การระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
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2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับ
ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่
จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจาก
เพ่ือนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ
เรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

2.5 จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice) เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกที่
ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ / ห รื อ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ห รื อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่
เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นิสิตรับรู้ 

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน 

4.3 หากเป็นไปได้ หน่วยงานอาจมีการกําหนดเป็นเง่ือนไขให้นิสิต
ต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการ
ต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการ
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5. มี กิ จกรรม เสริ มส ร้ า งคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
และ/หรือบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
หน่วยงาน  

 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการกําหนดเง่ือนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยมีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการ
เรียน หรือต่อการสําเร็จการศึกษาของนิสิต 

6. มี ระบบและกลไกสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ  

 

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้
บัณฑิต หรือนักวิชาการมาให้ความรู้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นิสิตจัดทําเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์
ประมาณภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือให้นิสิตได้จัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6.2 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นิสิต
ทราบ และมีการพัฒนาทักษะการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 มีการสนับสนุนให้นิสิตเสนอข้อเสนอโครงการปริญญานิพนธ์
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบปริญญานิพนธ์  อาจมีการแต่ง ต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับประเด็นวิจัยของนิสิต
มาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพ่ือให้รับรู้ผลงานวิจัย และนําผลไป
ใช้ประโยชน์ 

6.5 มีการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในรูปแบบต่างๆ 
หรือจัดทํา เ ป็นข่าวเ พ่ือเผยแพร่ตามสื่อ วิทยุ  โทรทัศ น์ 
หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทําบทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ 
เผยแพร่ไปยังสถาบันหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้อง หรือนําออก
เผยแพร่ในช่วงโอกาสท่ีกําลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา และสามารถใช้คําตอบจากผลการวิจัยที่นิสิตผลิต
ไปช่วยช้ีแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
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20ตัวบ่งชี้ 2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความสําเรจ็ของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ัง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน หน่วยงานจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานจัดให้กับนิสิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ต้ังแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ) 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่
ต้องการส่ งเสริมไว้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

มีการกําหนดอัตลักษณ์ของนิสิตของหน่วยงานหรือสอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัย 
 

 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่ ง เ ส ริ ม ต า ม ข้ อ  1  ไ ป ยั ง
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และ
ผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
หน่วยงาน 

มีการประกาศอัตลักษณ์ของนิสิตให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน 
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การ พัฒนาพฤ ติกรรม ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ข้อ  1  โดยระบุ ตัว บ่ง ช้ีและ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ 

หน่วยงานมีแผนการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิ จกรรมส่ ง เส ริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งช้ี 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนจากเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 
 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ
นิสิตได้รับการยกย่องชมเชย 
ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ด้ า น
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  โ ด ย
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ อ ง ค์ ก ร
ระดับชาติ 

หน่วยงานมีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ 
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21ตัวบ่งชี้ 2.9 (สมศ.๑) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน๑ ปี  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาต่างๆ 
ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได้  โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

สูตรการคํานวณ :  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทา่กับ 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(ปีการศึกษา) x 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด(ปีการศึกษา) 

หมายเหตุ :  

1. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว  
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร) 

2. ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 
70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ําให้ครบและรายงานผลท่ีติดตามซ้ํา
เปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก 

3. ถ้าคณะไม่มีนิสติระดับปริญญาตรี เว้นไม่ต้องรับการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี   

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 85 ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1) กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
2) ดังน้ัน ร้อยละ 85 จะเท่ากับกี่คะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (85 x 5) ÷ 100 = 4.25 
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.25 คะแนน 
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ําให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในคร้ัง
แรก  

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ่งชี้2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังTQF ตาม
สาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพ
กําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการ
ประเมินครบทุกด้าน 

สูตรการคํานวณ :  

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเท่ากับ 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต(ปีการศึกษา) 
 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด(ปีการศึกษา) 

หมายเหตุ : 

1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
2. การคํานวณ ตัวต้ัง สามารถคํานวณได้ทั้งรวมคะแนนแต่ละคน(ทุกด้าน) หรือ (ค่าเฉลี่ย x จํานวนข้อที่ประเมิน) 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปรมิาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่กําหนดโดย สมศ. หรือ
รวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย  

2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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23ตัวบ่งชี้ 2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ 
ขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ร
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผุ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ได้ 
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ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ(TCI, สมศ.) 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ

สากล เช่น ISI หรือ Scopusหรือ SJR 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

สูตรการคํานวณ :  

ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เทา่กับ 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(ปีปฏิทิน) x 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด(ปีปฏิทิน) 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา่ ฟิลิปปินส์  สงิคโปร์  
ไทย และเวียดนาม 

หมายเหตุ : 

1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

2. การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

3. การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1) กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
2) ดังน้ัน ร้อยละ 15.5จะเท่ากับก่ีคะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (15.5 x 5) ÷ 25 = 3.10 
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.10 คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่า
นํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละช้ิน 

3. จํานวนและรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 
 
 



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

77 
 

24ตัวบ่งชี้ 2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิด 
เชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ร
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผุ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ได้ 
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ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ 
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ 
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานสากล ISI 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
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สูตรการคํานวณ :  

ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เท่ากับ 
 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของ 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก(ปีปฏิทิน) x 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด(ปีปฏิทิน) 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา่ ฟิลิปปินส์  สงิคโปร์  
ไทย และเวียดนาม 

หมายเหตุ : 

1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

2. การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

3. การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 25.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1. กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังน้ัน ร้อยละ 25.5จะเท่ากับก่ีคะแนน 
3. การคํานวณ คือ  (25.5 x 5) ÷ 50 = 2.55 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 2.55คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์ ปีที่
ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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ตัวบ่งชี้ 2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิาย:  

คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อันจะทําให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลคุณภาพของคณาจารย์
พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

ระดับคณุภาพของอาจารย์ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

หมายเหตุ :  

 คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และ
กรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 

สูตรการคํานวณ :  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา(ปีการศึกษา) 
 

 อาจารย์ประจําทั้งหมด(ปีการศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 5.5 ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1) กําหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
2) ดังน้ัน ร้อยละ 5.5จะเท่ากับกีค่ะแนน 
3) การคํานวณ คือ  (5.5 x 5) ÷ 6 = 4.58 
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.58 คะแนน 
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลา
ศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิิต 

หลักการ 

การดําเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่ง
ออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  ซึ่งหน่วยงานจัดข้ึนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการโดยองค์กร
นิสิต  ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี ้ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

1.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
1.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ 3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี 
(1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเป็นแก่
นิสิตและศิษย์เก่า และ(3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
ในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ที่สนองความต้องการของนิสิต 

หมายเหตุ :  

กรณีหน่วยงานที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นิสิต 

 

1.1 หน่วยงานจัดทําฐานข้อมูลนิสิต ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1.1.1 ข้อมูลด้านสุขภาพทางกายและทางจิต  
1.1.2 ข้อมูลด้านการเรียน 
1.1.3 ข้อมูลด้านครอบครัว  
1.1.4 ข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 

1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1.2.1 แผนการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นิสิต 
1.2.2 เอกสาร/รายงานสรุปรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ในระดับภาควิชา/สาขาวิชาโดยคํานึงถึงสัดส่วน
อาจารย์ต่อนิสิต  

1.2.3 เอกสาร/รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการเพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ
นิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เก่ียวข้อง  

1.2.4 แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยเน้น
การบริการให้ความช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลงทะเบียนเรียน
เพ่ือให้จบตามหลักสูตร หรือเก่ียวกับการศึกษาต่อ 
การฝึกอาชีพ เป็นต้น 

1.3 หน่วยงานระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายกิจการ
นิสิตมีหน่วยให้บริการหรือให้คําปรึกษาสําหรับนิสิตที่มีปัญหา
ชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเร่ืองร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) 
สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
วิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแล
นิสิตในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ 
1.3.1 ช่องทางหรือวิธีการให้คําปรึกษาแก่นิสิต เช่น ระบบ 

e-counseling โทรศัพท์บริการสายด่วน (hotline) 
การให้คําปรึกษาแบบ walk in  

1.3.2 หน่วยงานมีฝ่ายกิจการนิสิตที่บริการให้คําปรึกษา
สําหรับนิสิตที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับ
เร่ืองร้องทุกข์ของนิสิต  

1.3.3 การบันทึก/เอกสาร/รายงานสรุปการให้บริการ
คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาวิกฤติ



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

85 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1.3.4 การบันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ 

1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต 
ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิต
มีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของหน่วยงานที่จะดูแลได้   

1.5 ผู้ เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นิสิตจนสามารถแก้ไขปัญหาของ
นิสิตได้สําเร็จ 

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ดูแลนิสิตเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้าง
เครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับ
ครอบครัวของนิสิตเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนิสิต 

1.8 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการ เช่น กล่อง-รับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/
อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

 

2.1 สถาบันจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับ
ประกาศข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตจําเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  
เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และ
อ่ืนๆ 

2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
และจัดทํารายงานสรุปการประเมินผลการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

3. มีการ จัด กิจกรรมเ พ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

 

3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ งในและนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นิสิต และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 
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3.1.1 เอกสารหลักฐานที่เสดงถึงการประสานงานหรือโครงการ
ความร่วมมือของหน่วยงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหา วิทยาลั ย  เ พ่ื อ เ ป็นแหล่ ง ดู ง าน  หรือแหล่ งฝึ ก
ประสบการณ์ของนิสิต   

3.1.2 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินคุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้  หรือแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้
เ ป็นข้ อมู ล ในการวางแผนการ จัด เตรี ยมแหล่ งฝึ ก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมในปีต่อไป 

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การ
ทํางานร่วมกัน 

3.3 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนิสิต 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 

3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพของนิสิต 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

4.1 สถาบันมี ฐานข้ อมู ล ศิษย์ เ ก่ า  และมี การจัดทํ าฐานข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประ ชุม วิชาการ  การสัมมนาความ รู้ ใหม่ ๆ  ข้อมู ลแหล่ ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกับสาขาวิชา   
4.1.1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ประกอบด้วยข้อมูลประวัติศิษย์เก่า 

ประสบการณ์การทํางาน  การได้รับรางวัล อ่ืนๆ 
4.1.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าวออนไลน์ 

ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์
เก่า เช่น กิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้
ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ข่าวสารวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารวมท้ัง ช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ป้ายไฟว่ิง ประกาศ 
แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ 

4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ เช่น ผ่านทาง
จดหมาย/SMS/อ่ืนๆ ให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

87 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

4.3 เอกสารหลักฐานแสดงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม เช่น 
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวจะทําให้ศิษย์เก่าได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นิสิตปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบันกับศิษย์
เก่าแล้ว ยังทําให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ 
ในฐานะผู้ให้และผู้รับ   

4.4 ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอื่นๆ 

5. มีการ จัด กิจกรรมเ พ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 

 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์
เก่ารับรู้ 
5.1.1 แผนกิจกรรมพัฒนาความรู้หรือประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ให้กับศิษย์เก่า 
5.1.2 รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและวิชาชีพที่จัด

ขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับศิษย์เก่า   
5.1.3 การส่งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการทาง

วิชาการและวิชาชีพผ่านทางจดหมาย/SMS/อ่ืนๆให้ศิษย์
เก่ารับรู้ 

5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพของศิษย์
เก่า  เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และ
อ่ืนๆ 

 
6. มีการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

6.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือ
สถาบัน มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่
นิสิตและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมิน
และระยะเวลาในการประเมิน  เ ช่น  เอกสารที่ แสดงถึ ง
ผู้รับผิดชอบ/คําสั่งแต่งต้ังในการประเมิน และระยะเวลาในการ
ประเมิน 

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผล
การประ เ มินแก่ ผู้ รั บผิ ดชอบ  และผู้ บ ริหารระ ดับคณะ /
มหาวิทยาลัย 
6.2.1 รายงานสรุปการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน

แก่นิสิตและศิษย์เก่า ทั้งในระดับภาควิชา/สาขาวิชา และ
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6.2.2 รายงานการประชุม/รายงานสรุปการนําเสนอผลการ
ประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตควรอยู่ใน
ระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการท่ีอยู่
ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่
ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการ
วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทาง การปรับปรุง
การให้บริการ ทั้งน้ี ควรเปิดโอกาสให้นิสิตหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการ
ให้บริการด้วย และจัดทํารายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการท่ีได้จากการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไป 

 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต 

 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทุกระดับ  

7.2 มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการ
บริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

7.3 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า และ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่กําหนด และ
จัดทํารายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผน
ที่กําหนด 

7.4 มีการสํารวจข้อมูลจากนิสิตและศิษย์เก่า เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ในบริการที่หน่วยงานจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการให้บริการใน
ระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ 

โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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1. หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน  

 

1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนสิิตที่ชัดเจน นอกเหนือจาก
การพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งน้ีกิจกรรมการพัฒนานิสิตจะ
มีทั้งท่ีจัดโดยหน่วยงาน หรือจัดโดยองค์กรนิสิต เพ่ือ
พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา 
1.1.1 คําสั่ งแ ต่ง ต้ังหรือมอบหมายคณะกรรมการ 

คณะทํางาน หน่วยงานเพ่ือทําหน้าที่กําหนดแนว
ทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1.1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน 
และจัดโดยองค์กรนิสิต เ พ่ือพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยในแผน
มีการระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีหลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตัว
บ่งช้ีเฉพาะ (ถ้ามี)  

1.1.3 จํานวนและรายช่ือกิจกรรม/โครงการระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดโดย
หน่วยงานและที่จัดโดยองค์กรนิสิต แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

1.1.4 จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม แยกตามประเภท
กิจกรรม 

1.1.5 หลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของนิสิต เช่น งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์  อ่ืนๆ 

1.1.6 เอกสาร  ประกาศ  กฎระเ บียบ  หลัก เกณฑ์  
นโยบายของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนิสิต 

1.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต ประกอบด้วย ตัวบ่ง ช้ีหลักตามกรอบ
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2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 

2.1 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตด้าน
การประกันคุณภาพ และกําหนดเง่ือนไขให้นิสิตระบุตัว
บ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน
คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนจากสถาบัน 
2.1.1 รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่
นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

2.1.2 เอกสาร/คู่มือการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
ของนิสิต ที่มีรายละเอียดเก่ียวกับการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน  โดยท่ีมีการระบุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมตัวบ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด 
ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการ
ประเมินความสําเร็จ และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตัวบ่ง ช้ีความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้  
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์    
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หน่วยงานควร
ส่งเสริมให้นิสิตจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ระดับปริญญาตรีที่ ดําเนินการโดยนิสิต อย่างน้อย 5 
ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงาน
ต้องส่งเสริมให้นิสิตจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการโดยนิสิตระดับ
ปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภท โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย จากประเภทกิจกรรม
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• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.3 การจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีหรือ
บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้
ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรม
นิสิต) โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม โดยประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
กิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และ
วิธีการประเมินความสําเร็จ และการติดตามประเมนิผล
การดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้าน้ีมาใช้ประกอบการ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่  

3.4 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมลู
ป้อนกลับแก่นิสิตในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วน
ของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  เช่น ร่องรอย
การขีดเขียนของการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนด
ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรม หรือวิธีการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

4.1 หน่วยงานให้นิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย พัฒนาคุณภาพภาย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: knowledge 
management) การให้นิสิตนําเสนอผลการดําเนินงาน 
(ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพ่ือให้นิสิตกลุ่มอ่ืนรับรู้
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ ก่ียวกับวิธีการวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งช้ีความสําเร็จ การ
ประเมินความสําเร็จ 
4.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี
กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทํางาน 

4.1.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
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4.1.3 วิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ  

4.1.4 การใ ช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนิสิต 

4.1.5 ประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม 
4.2 ในระดับหน่วยงาน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนิสิต 

ควรมีการประชุมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือส่งเสริมการ
ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของ
นิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งน้ี หน่วยงานควรให้
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย 
4.2.1 เอกสาร/รายงานสรุปการประชุมระหว่างอาจารย์

ที่ปรึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิต  

4.2.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้งบประมาณหรือ
ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจาก
หน่วยงาน 

4.3 ในแต่ละปี หน่วยงานอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นิสิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ  มีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นิสิต 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่
กิจกรรมการพัฒนานิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มีการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนิสิต โดยผู้รบัผิดชอบ
อาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนิสิตระหว่าง
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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5. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

 

5.1 หน่วยงาน  (ฝ่ าย กิจกรรม นิสิ ต )  มี ระบบติดตาม
ประเมินผลการ จัด กิจกรรมการพัฒนานิสิ ตตาม 
ตัวบ่งช้ีที่กําหนด 

5.2 หน่วยงานกําหนดให้นิสิตจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับนิสิต
ในแต่ละรอบปี 

5.3 หน่วยงานมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และ
การประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
ของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต 

5.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนิสิต เพ่ือ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสติในปีต่อไป 

5.4.1 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแผนพัฒนากิจกรรม
นิสิต  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5.4.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการแต่ละ

กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัด
โดยองค์กรนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4.3 รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ภาพรวมของ
กิจกรรม/โครงการ และผลที่เกิดข้ึนกับนิสิตในแต่
ละรอบปี ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดย
องค์กรนิสิต 

5.4.4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินความรู้ความ
เข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการ
จัดกิจกรรมของนิสิต 

5.4.5 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนิสิต
เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในปีต่อไป 

5.4.6 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับกิจกรรมนิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต 

 

6.1 หน่วยงานมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร 

6.2 หน่วยงานนําเสนอผลให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ และมี
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

หลักการ 

หน่วยงานแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละหน่วยงานอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจหน่วยงาน
ดังน้ันจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์การวิจัย 
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ(1) หน่วยงานต้องมี
แผนการวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  
(2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและ 
พันธกิจด้านอ่ืนๆของหน่วยงานและ(3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยพ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
7. แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2552-2555) 
8. คู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชีจ้ํานวน 6 ตัวบ่งช้ี  คือ 

1.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
1.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
1.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 

หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงาน 
ที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
แก่นักวิจัยและทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเงินเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
• ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
• สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ

1.1 หน่วยงานควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน  บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลที่
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1.1.1 แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยของ
หน่วยงาน 

1.1.2 รายงานผลหรือรายงานการประชุมการติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงแผน อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควร
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย ได้แก่ ประกาศ
ทุนสนับสนุนการทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เป็นต้น 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน เช่น 1) การกําหนดให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การ
กําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 3) การกําหนดให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย/
สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์/
ศาสตราจารย์ อาคันตุกะ/ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)/เข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนิสิต หรือส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) 
การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็น
ส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 
 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น 
วิเคราะห์กําลังคนวางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ 
นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ์ 
แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน 
ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็น
ภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสมกับ
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3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ี
เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุม
ให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4 ส ร้างแรงจู ง ใจให้ นัก วิจั ย  เ ช่น  การยกย่อง  การให้
ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงาน
ดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้
เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้า วิจัยและผลิตงาน
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มี ก า ร จั ด ส ร ร งบปร ะม าณขอ ง
หน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

4.1 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก
อาจทําได้ยาก ดังน้ัน หน่วยงานจึงควรจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัย
เหล่าน้ีมีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการ
เสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันใน
โอกาสต่อไป   

4.2 สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้ัน 
หน่วยงานอาจจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น การจัดให้มีข้อมูล 
รายละเอียด และเง่ือนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่ง
ทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ันอาจจัดให้
มี คณะผู้ เ ช่ี ย วช าญ เ ป็น พ่ี เ ลี้ ย ง ต ร วจสอบ ข้อ เ สนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยัง
แหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่าน้ันให้
เหมาะสม เพ่ือมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากย่ิงขึ้น 
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5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน 

 

 หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่ง
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอท้ังงบประมาณสนับสนุน
การวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
ส่งเสริมการวิจยั ดังน้ี 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย  
5.1.1 งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่ม

วิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้
สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความ
ต้องการของประเทศ หรือของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  

5.1.2 งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  

5.1.3 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญา
เอก 

5.1.4 งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่
เป็นจุดเน้นของหน่วยงานระบบรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือ
ระดับสูงที่จําเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือ
ศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือ
ระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารท้ัง
ในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ  การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุน
การไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอ่ืนที่
มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์  

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร
อย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 
5.4.1 ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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5.4.2 ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 
ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 

5.4.3 ข้อมูล ด้านแหล่ง เผยแพร่ผลงาน วิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ 

5.4.4 ข้อมูลด้านระบบและกลไกของหน่วยงานในการส่งเสริม
การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 

5.5 ข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

 

 หน่วยงานจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการ
สนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้
ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุน
สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาส
ต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย”  

 ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับ
งานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การ
ประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 

หน่วยงานนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการ
ปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพ่ือการปรับปรุง 
กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง 
กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจําเป็นกําหนดระยะเวลาที่
การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

ชนิดของตังบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์นิสิตวงการ
วิชาการหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นเร่ืองที่มี
ความสําคัญสําหรับทุกหน่วยงานดังน้ันหน่วยงานต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดย
สิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเช่ือถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เก่ียวข้อง 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตามเกณฑ์ 

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เ ผ ย แพ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่
ประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 

1.1 การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยเขียนรายงาน
การวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสาร 

1.2 การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความ
วิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก วิ จั ย  ที่ จ ะ นํ า เ ส นอ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1.3 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้า ร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 

1.4 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1.5 การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี
การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและ
จุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กําหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเช่ือถือได้
ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนด
ผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจ
ของบุคคลท่ัวไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของ
ผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ
ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้
เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ จ า ก ข้ อ  2  สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

 

 นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน
สื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตาม
ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากน้ันการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึง
การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐ
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4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

 

 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประ โยช น์  เ ช่น  1 )  กํ าหนดขั้ นตอน  วิ ธี การ  และ
ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่
ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) 
ผู้รับผิดชอบริเร่ิมประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานท่ี
เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ใน
ลักษณะนิติบุคคล (start-up company) เป็นต้น 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

 หน่วยงานวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา
ต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน 
ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและ
ของหน่วยงานในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขาย 
หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ที่
โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 

 มีการวางแนวทางและข้ันตอนตลอดจนกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอํานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ 
และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น  

1.1 การให้ความรู้และคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง
อาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัด
คลินิกให้คําปรึกษา 

1.2 ช่วยร่างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อ
กรม ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสํานักงานเทียบเท่าใน
ต่างประเทศ 
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1.3 ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

ชนิดของตัวบง่ชี้ :ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในหน่วยงานคือเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังน้ันหน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงานและที่ได้รับจากภายนอก
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
หน่วยงาน นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ี 
ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํานับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา(ปีการศึกษา) 
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก(ปีงบประมาณ) 

 
 
 
 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

x 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน : 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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การสรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

1. คะแนนท่ีได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน เท่ากับ ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ในคณะหรือหน่วยงาน 

2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะหรือหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณน้ันๆไม่ใช่จํานวน
เงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม 
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร 
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในหน่วยงาน 
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกหน่วยงาน 
3. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
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36ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตังบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนิสิต/นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา 
จะนับได้เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจัยน้ัน 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ร
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผุ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  
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ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล ์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล ์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏในฐานสากล ISI 

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพการเผยแพร ่
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

 

สูตรการคํานวณ :  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่(ปีปฏิทนิ) x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด(ปีการศึกษา) 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา่ ฟิลิปปินส์  สงิคโปร์  
ไทย และเวียดนาม 

หมายเหตุ : 

1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 
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2. การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

3. การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 
• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาํหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
• กลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ตัวอย่างการคาํนวณ: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสูตรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1. กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังน้ัน ร้อยละ 15.5จะเท่ากับก่ีคะแนน 
3. การคํานวณ คือ  (15.5 x 5) ÷ 20 = 3.875 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือ
เจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่านํ้าหนักของแต่
ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ 
ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนัก
ของผลงานสร้างสรรค์แต่ละผลงาน 
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37ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่าํไปใช้ประโยชน์  

ชนิดของตังบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของหน่วยงาน การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ที่นํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ 
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมี
หลักฐานปรากฎชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ 
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังน้ี 

1.  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 
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สูตรการคํานวณ : 

 
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่นําไปใช้ประโยชน์ x 100 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1. กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังน้ัน ร้อยละ 15.5จะเท่ากับก่ีคะแนน 
3. การคํานวณ คือ  (15.5 x 5) ÷ 20 = 3.875 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา โดยนับรวมผลงานทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ ช่ือ
หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ทั้งน้ีให้แสดงขอ้มูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
1.1 ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.2 ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็นผลมาจาก

งานวิจัยนโยบายไปใช้ 
1.3 ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา

สาธารณะไปใช้ 
2.  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย  
การปฏิบัติจริง และได้นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชการ
หรือเทียบเท่า 

ผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูป
ของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่านแล้ว 

• ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เน้ือหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

• หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคงและให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ หรือ สาขาวิชาที่
เก่ียวเนื่อง  

ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน 
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

การนับ  

• ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการขอผลงานทางวิชาการให้นับวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
• ตําราหรือหนังสือที่ไม่ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการให้นับตามวันที่เผยแพร ่
• ตามเกณฑ์ค่านํ้าหนัก 0.75  หากผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนดน้ัน เป็นบุคคลคนเดียวกับ

ใน list สกอ. สามารถนับ ค่านํ้าหนัก 1 ได้ 
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สูตรการคํานวณ :  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ(ปีปฏิทิน) 
x 100 

จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด(ปีการศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 5.5 ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1. กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังน้ัน ร้อยละ 5.5จะเท่ากับกีค่ะแนน 
3. การคํานวณ คือ  (5.5 x 5) ÷10 = 2.75 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 2.75คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานท่ีรับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ค่านํ้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน  

2. อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของ โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของหน่วยงานอุดมศึกษา หน่วยงาน 
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้าน 
ที่หน่วยงานมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของหน่วยงาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็น 
การทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว หน่วยงานยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน 
การสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของหน่วยงานจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
6. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน 
7. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
5.1 (สกอ. 5.1)ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 (สกอ. 5.2)กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.3 (สมศ. ๘) ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
5.5 (สมศ. ๑๘)ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ 

 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

116 
 

ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของหน่วยงาน หน่วยงานพึงกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย โดยต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 

1.1 มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความ
เช่ียวชาญของหน่วยงาน โดยนําผลการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพมาประกอบการพิจารณา 

1.2 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และระเบียบของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธ
กิจของหน่วยงาน 

1.3 มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากร
ทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1.4 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

1.5 มีการกําหนดให้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภาระงาน
ของอาจารย์และบุคลากรอย่างชัดเจน  โดยมีระบบ
เทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ 

1.6 มีระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคมสอดคล้องกับวงจร
คุณภาพ (PDCA) 
1.6.1 มีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ประจําปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1.6.2 มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนด 
1.6.3 มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม

แผนที่กําหนดเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง และนําเสนอ
ผู้บ ริหารหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง แล้วดําเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวมีการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําปี โดย
เปรียบเทียบผลความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนการ
ปฏิบัติการประจําปี กับค่าเป้าหมายที่กําหนด อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 

2.1 มกีารกําหนดแนวทางหรือวางแผนการบรูณาการการบริการ
ทางวิชาการแก่สั งคมกับการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น 
2.1.1 การกําหนดให้นิสิตนําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการ

หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2.1.2 การให้นิสิตไปร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่

สังคม โดยให้นิสิตใช้องค์ความรู้จากการเรียนการ
สอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม 

2.1.3 การนําความรู้หรือองค์ความรู้ไปปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชา หรือกระบวนการเรียนการสอน 
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2.1.4 การนําความรู้หรือองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นตํารา 
หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอน 

2.2  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีในการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน  มีการดําเนินการแนวทางหรือแผนการบูรณาการ
ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจํ าห น่ วย ง าน เ พ่ื อ พิ จ า รณา ใ ห้
ข้อเสนอแนะ เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

 

3.1 มีการกําหนดแนวทางหรือวางแผนการบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 
3.1.1 การนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง โดย

ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ 

3.1.2 การนําความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมไปต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ 

3.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีในการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

3.3 มีการดําเนินการแนวทางหรือแผนการบูรณาการที่กําหนด 
และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เป็นระยะๆ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

 

4.1 มีระบบการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามตัว
บ่งช้ีในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการตามที่
หน่วยงานกําหนด โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

4.2 มีการประเมินความสําเร็จของการบรูณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 

4.3 การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ ควรประเมินทั้ง
ในระดับแผนการดําเนินการ ค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการ 
คุณค่าของการบริการทางวิชาการท่ีสังคมนําไปใช้ประโยชน์
ได้จริง  

4.4 มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานพิจารณา เพ่ือให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

5.1  มีการนําผลการประเมินและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการพัฒนาแผนการ
บูรณาการ พัฒนากระบวนการบูรณาการ และผลสัมฤทธ์ิ
อย่างสมํ่าเสมอและเป็นรูปธรรม 

 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

120 
 

148ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ 
เป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ  
(2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและ 
การเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการสํารวจความต้องการของ
ชุ ม ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
ภาค เอกชน  หรื อห น่ วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของหน่วยงาน 

 

มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นและความเช่ียวชาญของหน่วยงาน โดยการ
สํ า ร วจสามารถ ดํ า เ นินการ ไ ด้หลายลั กษณะ  เ ช่ น  การ
ประชุมสัมมนาร่วมกับชุมชน ผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายในการ
บริการทางวิชาการเพ่ือหาความต้องการ การจัดทําแบบสํารวจ
ความต้องการ และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นต้น 
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิ ช าการ เ พ่ื อการ เ รี ยนรู้ แ ล ะ
เสริมส ร้างความเข้มแข็ งของ
ชุมชน  หรือภาคเอกชน  หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 

หน่วยงานมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจาก
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่
จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของ
การสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนํา
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
ไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คําปรึกษาแนะนําและจัดให้มีช่องทางใน
การสื่อสาร ทําความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

 

3.1 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

3.2 มีการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ 
ทั้งในด้านการนําความรู้ความเช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร 
การช้ีแจงแนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

 

4.1 มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ 
ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาหรือ
ข้อตกลงการบริการ การควบคุมและการกํากับคุณภาพของการ
ให้บริการ 

4.2 มีการควบคุมและกํากับคุณภาพของการให้บริการโดยจัดให้มี
ระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น  
4.2.1 มีการกําหนดขั้นตอนการให้บริการ และประกาศให้

ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกัน 
4.2.2 มีการรายงานผลการดําเนินการ หรือการให้บริการท่ี

ผู้รับบริการหรือผู้เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
4.2.3 มีช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ สู่
สาธารณชน 

 

5.1 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย 

5.2 มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการ
ให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3 (สมศ. ๘) ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะของการเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความ
เข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดับของการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ีต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ีในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท 

สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ 
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 

100 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการท้ังหมดตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
ตัวอย่างการคาํนวณ: จากสตูรการคํานวณ เท่ากับ ร้อยละ 20 ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ ดังน้ี 

1. กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังน้ัน ร้อยละ 20จะเท่ากับกีค่ะแนน 
3. การคํานวณ คือ  (20 x 5) ÷ 30 = 3.33 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอด
พัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการทางวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
บริการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปีที่ประเมิน โดยโครงการหน่ึงๆ จะ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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44ตัวบ่งชี้ 5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม แล้วก่อให้เกิดโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

หมายเหตุ :  

1. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
2. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/

กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่ต่อเน่ืองในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. จะ
พิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

 

1.1 มีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยชุมชน
หรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 

1.2 มีการดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม มี
การติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ตัวบ่งช้ีที่กําหนด โดยหน่วยงานเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 

1.3 มีการนําผลการประเมินความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ตัวบ่งช้ีที่กําหนด มาประกอบการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมในรอบปีถัดไป  หรือนํามาปรับปรุ ง
กระบวนการดําเนินการต่างๆ 

 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ80 
 

 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการที่บรรลุตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด
ในแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําและสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง 

 

3.1 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้นําและสมาชิกของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกร่วมดําเนินการกับหน่วยงานในการ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

3.2 มีการบันทึกข้อมูลหรือจัดทําฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการของผู้นําหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

3.3 มีการติดตามผู้นําหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับหน่วยงาน ได้นําผลการเรียนรู้
ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนหรือองค์กร และดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเ น่ืองและ
ย่ั ง ยื น  โ ด ย ค ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ล ะ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 

 หน่วยงานมีการประสานงานกับชุมชนหรือองค์กร เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ตามท่ี
แนวทางที่หน่วยงานให้ความรู้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งไว้ 
 

5. มีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

 

 มีติดตามผลการดําเนินงานของผู้นําหรือสมาชิกชุมชนหรือ
องค์กรที่เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 
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ตัวบ่งชี้ 5.5 (สมศ. ๑๘)ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ 
ของรัฐ หรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมาย 
ที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีนําสังคมและแก้ปัญหาสังคมในเร่ืองต่างๆ 

การดําเนินการให้หน่วยงานเลือกดําเนินการอย่างน้อย2ประเด็น จากประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆอาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานส่ิงแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ
ฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งน้ี ประเด็นที่ ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมท่ีหน่วยงานเลือกดําเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งมาตรการส่งเสริม
ของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยก็ได้  

เกณฑ์มาตรฐาน  18.1 :ข้อ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  18.2 :ข้อ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :  

1. มาตรการส่งเสริมของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งน้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
3. กรณีที่หน่วยงานดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต้องรายงานไว้ใน SAR ของหน่วยงาน และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย  
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4. กรณีที่หน่วยงานมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมให้
ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 

5. กรณีที่หน่วยงานมีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณา 
ในระดับหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

 

1.1 มีการกําหนดประเด็นเรื่องที่ช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาของ
สั งคมในด้านต่างๆ  ทั้ งภายในและ /หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ประเด็น ทั้งน้ีต้องผ่านความ
เห็นชอบสภามหาวิทยาลัย โดยมาตรการส่งเสริมของ
หน่วยงานอาจเหมือน  หรือแตกต่าง  หรือส่งผลกับ
มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

1.2 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการดําเนินการ
อย่างชัดเจน 

1.3 มีการวางแผนการดําเนินการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่กําหนด ในลักษณะของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พร้อมกําหนดตัวบ่งช้ี (KPI) และคา่เป้าหมายใน
การดําเนินการ 

1.4 มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนการดําเนินการ
ช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม  

1.5 มีการรายงานผลการดํา เ นินการ  และประเมินผล
ความสําเร็จของกิจกรรมโครงการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดใน
แต่ละกิจกรรมหรือโครงการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.6 มีการประเมินผลการดําเนินการช้ีนํา ป้องก้น หรือ
แก้ปัญหาสังคมตามแผนที่กําหนด และรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณา ให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

1.7 มีการนําผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
ห น่ ว ย ง าน ไป พิ จ า รณาแผนกา ร ดํ า เ นิ นก า รห รื อ
กระบวนการดําเนินงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 

 

2.1 มีการประเมินผลการดําเนินการช้ีนํา ป้องก้น หรือ
แก้ปัญหาสังคมตามแผนที่กําหนด 

2.2 มีผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดําเนินการช้ีนํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

3. มีประโยชน์และส ร้างคุณค่ า ต่อ
หน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย  

 

มีการสรุปผลการดําเนินการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมของหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวม
หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย 

4. มีผลกระทบที่ เ กิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

 

 มีการสรุปผลการดําเนินการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมของหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม โดยมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่
แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

 หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของหน่วยงาน ดังน้ัน หน่วยงาน
จึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี ้ จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

6.1 (สกอ. 6.1)ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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48ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (สกอ.6.1) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของหน่วยงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํา รุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

 หน่วยงานมีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํา
กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และ
มีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนด
นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนด
ตัวช้ี วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

 หน่วยงานสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่
จัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 

3.1 หน่วยงานมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือ
เวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยผู้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 หน่วยงานจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมระดับต่างๆ 
เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเน่ือง
ในการดําเนินงาน 

3.3 หน่วยงานมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีการสร้าง
เครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และมีการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นระบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ 
การจั ดการ เ รี ยนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการ
กําหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

5.3 มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แ ล ะ มี ผ ล ง า น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ 

6.1 หน่วยงานมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เ ช่ียวชาญและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 
6.2 หน่วยงานได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ 

มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

6.3 หน่วยงานมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับ
รางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ 
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177ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประการหน่ึงที่หน่วยงานพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยงาน 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม  
การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเน่ืองที่มั่นคงและยั่งยืนโดย 
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :  

1. “ต่อเน่ือง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
2. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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49ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา  

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ 
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ําเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ :  

1. “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. “สุขลักษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย 
3. “สวยงาม” หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้  

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ 
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม หรือ แบบ
ประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3 
 

หมายเหตุ : 
1. “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. “สุขลักษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  
3. “สวยงาม” หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

หน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเส่ียง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต

ให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี ้จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี คือ 

7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร 
ทุกระดับ 

7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง 
7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.7.1) ภาวะผูน้ําของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผูบ้ริหาร
ทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับหน่วยงานน้ัน ๆ หากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี  
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  

7. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : 

1. หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

2. การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และข้อ 7 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย 
และในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการท่ีมี
ช่ือเรียกอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โรฒและ /หรื อห น่วยงาน
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กํ าหนด
ล่วงหน้า 

 

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการประจําหน่วยงาน
ทุกคนควรได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะพระราชบัญญั ติของ
มหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ    
1.1.1 ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร   
1.1.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ   
1.1.3 กรอบทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
1.1.4 อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

1.2 สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
กํากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารหน่วยงานและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการประจําหน่วยงาน รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานต่อสาธารณชน 
1.3.1 การเปิดเผยประวัติของสภามหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
1.3.2 คําอธิบายลักษณะงาน (job description) ของสภา

มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
1.3.3 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการประจํ าหน่วยงาน  รายงานต่อ
สาธารณชน 

2. ผู้บริหารมี วิสัยทัศ น์  กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

2.1 ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการประจํา
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็น
ระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของ
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 
2.1.1 มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ 

บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

2.1.2 มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
หน่วยงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต  ทิศทางการส่งเสริมการ
วิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุ-บํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1.3 มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เ ป้ าประส งค์ ต ามประ เ ด็ น ยุทธศาสต ร์  ห รื อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล 
และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุก
ระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
2.2.1 รายงานสรุป/รายงานการประชุมที่ผู้บริหารได้มีการ

ช้ีแจง/ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับทราบและมี
ความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย นํามาใช้
ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
2.3.1 ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานมีความทันสมัย ข้อมูล

มีความถูกต้อง และสามารถนํามาใช้ในการติดตามผล
การบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

2.3.2 รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้
ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่
ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ได้
อย่างทันการ 
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3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเ นินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 

3.1 ในการประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการ
นํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  อย่างน้อย ปีละ 
1 -2  ครั้ ง  เ พ่ือทบทวนเ ป้าหมาย  หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์มากย่ิงขึ้น พร้อมทั้ง
สร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เก่ียวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธ์ิ 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับ
แผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน 
โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
3.2.1 รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ

ตามภารกิจของหน่วยงาน 
3.2.2 รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับผู้บริหารมีการ

รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจของหน่วยงานรวมทั้ งการ ติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวน
เป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปี
ถัดไป   

3.2.3 ช่องทางหรือวิธีการแจ้งรายงานสรุปการประเมินผล
การดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการ
สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น  โ ด ย ใ ช้ สื่ อ ต่ า ง ๆ  ที่ ต ร ง กั บ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชุมช้ีแจง 

3.3 แผน/ปฏิทินการประชุมประจําปี รายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

3.4 รายงานส รุปการ จัดประ ชุมสภามหา วิทยาลั ยหรื อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เช่น ตารางสรุปร้อยละของจํานวนคร้ังของการจัดประชุม
ตามแผนการประชุม 

3.5 รายงานสรุปการเข้าประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการประจําหน่วยงานที่แสดงถึงการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
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4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้
ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการ
กํากับ และตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีเอกสารหลักฐาน/คําสั่งการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป  

4.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการที่จัดข้ึนเพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เช่น  
4.3.1 การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให้บริการ  
4.3.2 โ ค ร ง ก า ร พัฒน าอ ง ค์ ก า ร ใ ห้ ค ล่ อ ง ตั ว  ( lean 

organization) 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม

พัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ทํ า ง านบรร ลุ วั ต ถุประสงค์ ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
5.1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการสอนงานที่

หน้างาน (on–the–job training) เช่น บันทึกการ
สอนงาน ภาพถ่าย อ่ืนๆ 

5.1.2 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
5.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการ

แลกเปล่ียนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อาทิ  
5.2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
5.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of 

practices) 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร

มาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารการดําเนินงานของหน่วยงานให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนด
ร่วมกันระหว่างผู้บ ริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
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6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง 
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของ
หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็น
ประจําทุกปี 
6.3.1 การเปิดเผยประวัติของผู้บริหารหน่วยงาน 
6.3.2 รายงานประเมินตนเองของผู้บริหาร 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานเป็นประจําทุกปี 

6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานท่ีมีวาระ
เกี่ยวกับการติดตาม/การรายงานผลการดําเนินงาน ได้แก่ 
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน การรายงานการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 
รายงานการเงิน   

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลผู้บริหาร และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกัน 

7.2 การประเมินควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กั ลยาณมิ ตร  กล่ า ว คือ ใ ช้หลั กการที่ มุ่ ง เ น้ นการ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนา หรือปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

7.3 ผู้บ ริหารมีการนําผลการประเมินไปใ ช้ปรับปรุงการ
บริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผล
การดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ 7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบนัสูส่ถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  ดังน้ันหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน  โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
ส อดคล้ อ งกั บแผนกล ยุท ธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย  

 

1.1 หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่
มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่ อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือ
นํามาใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ
ในการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
1.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management)  
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารและคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1.2 คณะทํางาน/บุคคลที่เก่ียวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ 
อาจประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้าน
ยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้าน
วิจัย รวมท้ังด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิค
การปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1  

 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็น
บุคลากรท่ีทําหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความรู้ดังกล่าว รวมท้ังด้านอ่ืนๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น 

2.2 หน่วยงานควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนิสิตในหน่วยงาน 
หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาน้ันๆ เพ่ือนํามา
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จ า ก ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 

3.1 หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงาน
ดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้ง
ผลงานด้านอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ 
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสมํ่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น 
การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว รายงานการ
จัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม   

3.2 หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรี ยน รู้ภายในหน่วยงาน  เ พ่ือ ให้ เกิด วัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 
3.2.1 หน่วยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ เช่น 

การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติเครือข่ายด้านการ
จัดการความรู้ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2.2 เอกสารหลักฐานแสดงการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

3.2.3 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ
ตามแผนการจัดการความรู้ 

3.2.4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมตามแผนการ
จัดการความรู้ที่ได้ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เ ป็นแนวปฏิบัติที่ ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
อ อ ก ม า เ ป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร 
(explicit knowledge) 

 

4.1 ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
บุ ค ล าก รกลุ่ ม เ ป้ าหมาย ท่ี ต้ อ งก า ร เ พ่ิ ม พูนคว าม รู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ ให้เกิด
ความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร  หรือสื่อสิ่ ง พิมพ์  เ พ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

 
 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

146 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จ า ก ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

5.1 ผู้รับผิดชอบมีการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจาก
แหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม นํามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ 
และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย 

5.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

5.4 รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้
ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ 7.3 (สกอ.7.3) ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสนิใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนในระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระดับดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี แ ผ น ร ะ บ บ ส า ร ส น ส น เ ท ศ 
(information system plan) 

 

1.1 มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศที่ ประกอบไปด้วยผู้ บ ริหาร ด้านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควร
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 
• วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบ

แต่ละระบบ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

• ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์
ของสถาบัน 

• ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหม่
กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

• ทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบฟทั้ง
hardwareasoftwarea(system software และ 
application software) database peopleware 
และ facilities อ่ืนๆ 

• งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
• การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
• การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
สารสนเทศท่ีนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน
ตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน 
การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

 

3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกคร้ังที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุก
ภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควร
ดํา เ นินการประ เมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ ระบบ
สารสนเทศเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

4.1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหารแล้ว 

4.4 ดํา เ นินการตามแผนปรับปรุ งระบบสารสนเทศตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
ตามท่ีกําหนด 

 

มีการส่ งข้ อมู ลผ่ านระบบเครือข่ ายของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ 7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานควรมีการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน 
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีแผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. มีการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจและมีการรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

4. มีการประเมินแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือประเมินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีแผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ 
ห รื อ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 

1.1 หน่วยงานควรต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการใช้ระบบ
สารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่
ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานและกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
1.1.1 คณะกรรมการจัดทําแผนที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม

ผู้บริหารท่ีเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
1.1.2 นโยบายการใช้หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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1.2 แผนควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศ  อาจ

ประกอบด้วย 
1.3.1 วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของ

ระบบแต่ละระบบ 
1.3.2 ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีในแต่ละกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอ

ใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
1.3.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 

ทั้ง hardware software (system software 
และ application software) database 
peopleware และ facilities อ่ืนๆ 

1.3.5 งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
1.3.6 การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
1.3.7 การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริ ห า รและการตั ดสิ น ใ จ  และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็น
ระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินงานตามปกติมาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้
ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของ
หน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ รวมท้ัง
เป็นข้อมูลเ พ่ือใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 
2.1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

เช่น ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ
นิสิต เว็บเค้าโครงรายวิชา เว็บรายวิชา (ATutor) 
เป็นต้น  

2.1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เช่น งานเผยแพร่
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระบบ ROSE  เป็นต้น 

2.1.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
การเงิน เช่น ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 
ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

2.1.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการ   
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

2.1.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.2 มีการติดตามและรายงานการติดตามข้อมูลในระบบ 
เพ่ือให้ระบบมีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถรายงาน
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทันกําหนดเวลา 

2.3 เอกสาร บันทึก รายงานการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
เพ่ือให้มีความถูกต้อง 

3. มีการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
มา ใ ช้ เ พ่ื อ ก า รบริ ห า รและกา ร
ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ มี ก า ร ร า ย ง า น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

 

3.1 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้เก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงความสอดคล้องและ
สนับสนุนการดําเนินงานของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ เช่น 
รายงานการประชุม เอกสารประกอบ การประชุม 

3.2 มีการรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

4. มีการประเมินแผนการใช้ระบบ
สารสนเทศ หรือประเมินแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

 

มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
ของแผนการใ ช้ระบบสารสนเทศ  หรือแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ต่อคณะกรรมการประ จําหน่ วยงานเ พ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 

5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบ
สารสนเทศ หรือแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปพิจารณาปรับปรุงแผน
ในปีถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ 7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง 
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  
• ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   
• ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
• ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
• ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากร     
• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
• อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือ 

คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจํา

หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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หมายเหตุ : 

การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 และข้อ 6 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย และ
ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่มีช่ือเรียกอ่ืน ซึ่งมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
พระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6ข้อ 

 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมิน ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเปน็ศนูย์ (0) คะแนน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิต คณาจารย์บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. หน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้  ส่งผลกระทบต่อนิสิต
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

การไม่เข้าข่ายท่ีทําใหผ้ลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) 

1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
หมายเหตุ : 

หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสู งและตัวแทนที่
รั บ ผิ ด ช อ บ พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน  

 

1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
1.2 คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหาร

ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน 

1.3 เอกสารแสดงรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ คําอธิบายคุณลักษณะของาน (job 
description) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแผนหรือ
ปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานอย่าง
สม่ําเสมอ คู่มือบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

 

• ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)   

• ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
• ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ

กระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

• ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     

• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
• อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหาร
การศึกษา 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความ
สูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ 
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
เป็นต้น 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

2.5 รายงานการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   

 

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิง
คุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ตํ่า ได้ 

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้าน
ของโอกาสและผลกระทบ 

3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจาก
ความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็น
ที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลใน
อดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความ
รุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความ
รุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทาง
การศึกษาของหน่วยงาน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและ
ความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน   

 

4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดย
ต้องดําเนินการดังน้ี 
4.1.1 กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
4.1.2 แนวทางการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ  

4.2.1 Take การยอมรับความเสี่ยง  
4.2.2 Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  
4.2.3 Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง  
4.2.4 Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   
เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีหน่วยงานจะเกิดความ

เสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง 
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ

5.1 รายงานการประ ชุมที่ มี ว า ระ เกี่ ย ว กับการรายงาน
ความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 

5.2 รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

6. มี ก า ร นํ าผลการประ เมิ น  และ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้ งภายในหน่วยงาน และจาก
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย(เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย 
กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย รวมท้ังการควบคุมและ 
การตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างย่ังยืน 

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าสภามหาวิทยาลัยมีการทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที ่
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง การกํากับนโยบายด้าน
การบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าสภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย 

5. เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
6. รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารหน่วยงาน  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ: 

1. ระดับคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหารหมายถึง คณบดี/ผู้อํานวยการ 
2. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลหน่วยงาน 
รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลหน่วยงาน โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงาน ได้กําหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นมติคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของหน่วยงานที่กําหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

7. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหน่ึงของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของหน่วยงาน 
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง
การศึกษาต่างๆ ของนิสิต รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงาน
จะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อจํานวนนิสิต ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนิสิต ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 
จําแนกตามสาขาวิชา รายได้ทั้งหมดของหน่วยงานหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณใน
การพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตาม
ภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน 
ที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (หน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 
7. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

8.1 (สกอ. 8.1)ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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63ตัวบ่งชี้ 8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณหรือ ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะต้องสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันและหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะ
กําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีก
เพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ : 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงาน 
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีหน่วยงานใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
ส อดคล้ อ งกั บแผนกล ยุท ธ์ของ
หน่วยงาน 

 

1.1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเ งินเป็นแผนที่แสดงให้ เห็นถึ ง
แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1.2 หน่วยงานควรต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่ ดําเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผน 
และกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะ
เป็นงบประมาณแผ่นดิน เ งินรายได้ เ งินบริจาค หรือ
หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ก่อนที่
จะนําข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่ง
งบประมาณน้ันๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการ ใ ช้ เ งิ นอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจ
ของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ใน
กรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้ว ควรได้มี
การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับ
การบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทํา
ให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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3. งบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

 

หน่วยงานแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการ
ทํางบประมาณประจําปีที่แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้มีการจัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนที่จะ
นํางบประมาณประจําปีเสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และสภามหาวิทยาลัย ควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงิน
ตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังน้ี 

• งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่กําหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 

• เมื่ อ วิ เคราะ ห์ตามพันธ กิจของหน่ วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธ
กิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 

• เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว 
งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนาบุคลากรมี
ความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ
คณะกรรมการ บริหารหน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

 

 มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไป
ด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็นระบบ อย่าง
น้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รู้ถึงสถานะของเงิน
รายได้ หลักค่าใช้จ่ายแล้ว หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบัน
ในช่วงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
หน่วยงาน คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และสภา
มหาวิทยาลัย 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  แ ล ะ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารเป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้
เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใดมีผลลัพธ์จาก
การทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผน
เท่าไร 

5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต 
5.3 มี ก าร จัดทํ า ร ายงานการลงทุ นของหน่ วยงานห รือ

มหาวิทยาลัย 
5.4 มีการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.1 หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว ควรจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับ
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วน้ัน หากสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นไม่ได้เข้าตรวจสอบเป็นประจําทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจ
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6.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล

การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และ นํ าข้ อมู ลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดทํารายงานต่างๆ ที่
เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่กําหนด 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง 
และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน 
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตัวบ่งชี ้ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

9.1 (สกอ. 9.1)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2 (สมศ. ๑๕)ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
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ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องระบบและกลไกการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ 
มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

สําหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานท่ีมีการ
กําหนดข้ึน ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
สร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online และ (3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มี ร ะบบและกล ไ กก า รป ระกั น
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ พันธ กิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน  ต้ังแต่
ร ะ ดั บภาค วิ ช าห รื อห น่ ว ย ง าน
เทียบเท่า และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

 

1.1 หน่วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของหน่วยงาน โดยอาจเป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
หรือเป็นระบบเฉพาะที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา โดย
เ ร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับหน่วยงาน ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
 

2. มี ก า ร กํ า หนดน โ ยบ า ยแล ะ ใ ห้
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน 

 

2.1 คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงาน
ต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ทุ กภาคี ทั้ ง ภ าย ใน  และภายนอกหน่ ว ย ง านและ
มหาวิทยาลัย 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบ
การประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาค วิช าห รือสาขา วิ ช า  ระ ดับคณะ วิชา  ถึ ง ร ะ ดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีกําหนด 



คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

168 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานให้สู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน 

 

3.1 หน่วยงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ่งช้ีที่ใช้เป็น
กรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของตนเอง แต่ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 ตัวบ่งช้ีที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรช้ีวัด
คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ครบถ้ วน  ทั้ ง ปัจจัย นํา เ ข้า 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ ดีที่ ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งช้ี ต้อง
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีน้ันๆ 
และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจํ า ปีที่ เ ป็นรายงานประเ มิน
คุ ณ ภ า พ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ในระบบ CHE QA online และ 3) 
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการกําหนดการควบคุม
คุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบ
คุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกําหนดใน CHE QA Online 
เสนอคณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณา พร้อมทั้ง
เสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผล
การประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 

 หน่วยงานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการ
หรือประสานงานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 

6.  มีระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศท่ี หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอ
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ก า รประ กั นคุณภาพกา ร ศึ กษ า 
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ ใ ช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 

 หน่วยงานควรส่งเสริมให้ นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน เ ช่น ผู้ รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชน
ผู้รับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ก า รประ กั นคุณภาพกา ร ศึ กษ า
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

 

8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย 
ทั้งในส่วนของระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะวิชา และในส่วนที่
เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ 

8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มี
ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่
เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง โดยนําเสนอผลการ
ติดตาม ประเมินผลต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ ดี ในแต่ละกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
อาทิ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็น
วิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้
ประโยชน์ โดยพิจารณาจากช่องทางการเผยแพร่ และข้อมูล
ย้อนกลับที่สาธารณชนหรือหน่วยงานอ่ืน แสดงให้เห็นว่ามี
การนําแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนํา
ผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงกําหนดระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีการตรวจและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นประจําทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งกําหนด
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพสอดคล้องตามตัวบ่งช้ีคุณภาพที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดน้ัน พิจารณาจากคะแนน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี โดยเริ่มเก็บข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายในต้ังแต่ปีการศึกษา 2553  

สูตรการคํานวณ : 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดเท่ากับ 

ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันภายในโดยต้นสังกัด 

จํานวนปี 

เกณฑ์การประเมิน : 

เกณฑ์การประเมินใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลัง 
เป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีน้ี 

หมายเหตุ:  

ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหน่วยงาน ตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งน้ี หน่วยงานเริ่มใช้คะแนนต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เช่น 

• ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553 
• ประเมินปี 2555 ใช้คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2553 และ 2554 
• ประเมินปี 2556 ใช้คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2553, 2554 และ 2555 
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องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบง่ชี้อัตลักษณ์ 
 
ตัวบ่งชี้ 10.1 (มศว 10.1)  การเสริมสร้างอัตลักษณ์นสิติ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 

การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ล้วนเป็นส่วนหน่ึงในการหล่อหลอมให้นิสิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยและสังคมคาดหวัง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวน้ันเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดอัตลักษณ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะ “มีทักษะ
สื่อสาร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication 
Technology) อันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” ดังที่ปรากฏในปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีความเจริญงอกงามท้ัง
ด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ฉะน้ันการเสริมสร้างให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์เฉพาะจึงเป็น
แนวทางสําคัญในการสร้างให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในระดับ
คณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต ให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังผู้เก่ียวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง 

2. มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนที่อาจารย์สอดแทรก หรือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 
4. มีการประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 

หมายเหตุ : 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทักษะสื่อสาร” ซึง่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต มศว ทีส่ังคมยอมรับ 
 “มีทักษะสื่อสาร” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) 
3. ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการถ่ ายทอดหรือ เผยแพร่ อัต
ลักษณ์นิสิต ให้นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของหน่วยงาน  รวมทั้ ง
ผู้เก่ียวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง 

1.1   คู่มือนิสิต ประจําปีการศึกษา 2554 
1.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
1.3   ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2554 
1.4   เว็บไซต์หน่วยงาน 
1.5   สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

2. มีการระบุรายละเอียดของวิธีการ
สอนที่ อาจาร ย์สอดแทรก  หรือ
ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ นิสิตของมหาวิทยาลัยใน
หลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหน่ึง 

2.1   หลักสูตร 
2.2   ตัวอย่าง Course Syllabus 
2.3   เว็บเค้าโครงรายวิชา 

 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของนิสิต 

3.1   รายงานสรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นิสิต……………………. 

4. มีการประเมินผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต 

4.1    สรุปผลการประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต 

4.2   รายงานสรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นิสิต……………………. 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน และโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต 

5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
5.2   ผลการปรับปรุงด้านการจัดการเ รียนการสอน  คือ 

................. 
5.3   ผลการปรับปรุงด้านการจัดกกิจกรรม คือ .................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2(คณะ): การบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเน้นการบริการทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืน  

ซึ่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  จึงมุ่งเน้นพัฒนา ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดย
ให้คณาจารย์มีส่วนในการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
สูตรการคํานวณ:  
 
 ร้อยละของการบริการวิชาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนที่บริการวิชาการแก่ชุมชนต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําเท่ากับ 
  

จํานวนการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอน   X  100 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด      

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ 

ร้อยละ 1-20 ร้อยละ 21-30 ร้อยละ 31-40 ร้อยละ 41-50 มากกว่าร้อยละ 50 
 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
 

1. จํานวนงานวิจัยที่บริการวิชาการแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก 
อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา การ
ประชุม นิทรรศการ การเผยแพร่เอกสารวิชาการ การให้คําปรึกษา ฯลฯ   

2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2553 (สําหรับหน่วยงานการเรียนการสอน). 
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ภาคผนวก 
 
คําชี้แจงในการนําตวับ่งชีไ้ปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
ให้คณะหรือหน่วยงานเลือกตัวบ่งช้ีที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และ
ปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน  

2. อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง 
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

3. นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง 
ปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

4. การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
  9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
5. ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 
 5.1 ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น  

5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือเป็นว่าได้ 0 คะแนน 

 5.2 ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  

6. การแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน 
 6.1 ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้

คะแนน 5 
 6.2 ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณคะแนนที่ได้

ดังน้ี 
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ค่าร้อยละที่ได้จากผลการดําเนินงาน 

ร้อยละที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
x 5  =  คะแนนท่ีได้ 
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7. ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
 การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยม

ตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
  72.364 เป็น 72.36 
  3.975 เป็น 3.98 
8. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็นแบบ 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือ

ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 
  คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี ้

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด  
เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้ง 
มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจาก
การท่ีนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเน้ือหาของ
วิชานั้นๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ 
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
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การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า 
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน 

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนิสิต  

และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
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7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ  
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 
10) จรรยาบรรณต่อสังคม 

นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 

• ระบบทวิภาค  
o สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (18 หน่วยกิต  

ต่อภาคการศึกษา) 
o สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วย

กิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 
• ระบบไตรภาค   

o สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (15 หน่วยกิต  
ต่อภาคการศึกษา) 

o สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิต 
ต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังน้ี 
1) คํานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 
SCH = Σnici 

 
 เมื่อ  ni = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

FTES =  
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

SCH 

นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้มี
การคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
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นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือ 
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ 
เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คณะกรรมการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การท่ีทํา
หน้าที่กํากับดูแลกฎระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชน
ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็น
แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
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วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่ เผยแพร่โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์น้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร
ระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ  
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญ
ที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา 
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ 

ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือ
ผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

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

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
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ตัวบ่งชี้กลาง 

กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้พิจารณาตามตัวบ่งช้ีกลาง 
ดังน้ี 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หมายเหตุ : 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ

กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ทั้งน้ี หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการที่บรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 



ฝายประกนัคณุภาพการศกึษา   
คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลติภณัฑการเกษตร  มศว 

114 สขุุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
โทร 0 2649 5000 ตอ 15812 โทรสาร 0 2260 2144  

เวบ็ไซต http://apit.swu.ac.th/ 
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	1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
	2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย


	ตัวบ่งชี้ 2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	หมายเหตุ :
	หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกำลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น
	เกณฑ์การประเมิน :
	ตัวบ่งชี้ 2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	หมายเหตุ :
	เกณฑ์การประเมิน :
	ตัวบ่งชี้ 2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิต เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
	2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย
	4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
	5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
	6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
	7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนำเสนอผลงาน
	เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
	เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการวัดระดับความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานจัดให้กับนิสิต
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	1. มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
	2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
	3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
	4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
	5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 2.9 (สมศ.๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน๑ ปี 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	หมายเหตุ : 
	1. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
	2. ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ำให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ำเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก


	เกณฑ์การประเมิน :
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

	ตัวบ่งชี้ 2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์ 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบาย: 
	อาจารย์ประจำทั้งหมด(ปีการศึกษา)
	เกณฑ์การประเมิน :


	องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ 3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	หน่วยงานควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จำเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า และ(3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ


	ตัวบ่งชี้ 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้จำนวน 6 ตัวบ่งชี้  คือ
	ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
	ชนิดของตังบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
	เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ชนิดของตัวบ่งชี้ :ปัจจัยนำเข้า
	การคิดรอบปี :  ปีการศึกษาและปีงบประมาณ
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
	สูตรการคำนวณ :
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
	ชนิดของตังบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
	ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
	ชนิดของตังบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
	สูตรการคำนวณ :
	จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ


	ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์การประเมิน :



	องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	สูตรการคำนวณ :
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	หมายเหตุ : 
	เกณฑ์การประเมิน :
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน  18.1 :ข้อ
	เกณฑ์มาตรฐาน  18.2 :ข้อ
	หมายเหตุ : 
	เกณฑ์การประเมิน :


	องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (สกอ.6.1) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :
	ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
	2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
	3. มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
	4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
	5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

	หมายเหตุ : 
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	หมายเหตุ : 
	เกณฑ์การประเมิน :


	องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ 7.1 (สกอ.7.1) ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 7.3 (สกอ.7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย(เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย)
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์การประเมิน :


	ตัวบ่งชี้ 7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์การประเมิน :



	องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ 8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีงบประมาณหรือ ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	หมายเหตุ :
	เกณฑ์การประเมิน :


	องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
	หลักการ
	มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ตัวบ่งชี้  จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
	ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
	เกณฑ์การประเมิน :

	ตัวบ่งชี้ 9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
	ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
	การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
	คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
	สูตรการคำนวณ :
	เกณฑ์การประเมิน :
	หมายเหตุ: 
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