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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรได้กาหนดให้นาการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะฯ โดยกาหนดนโยบายให้ถือปฎิบัติดังนี้
1.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีการ
ดาเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2 สร้างวัตนธรรมคุณภาพในการปฎิบัติงานประจาของทุกส่วนงาน โดยยึดถือหลักการประกัน
คุณภาพตั้งแต่การวางแผน (Plan) การปฎิบัติ (Do) การตรวจสอบ-การประเมิน (Check) และการปรับปรุง
(Action)
1.3 พัฒ นามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ส ะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภาระกิจของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน โดยสะท้อนอัตลักษณ์และการปฎิบัติงานจริง
1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนิ นการระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.5 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ค วามรู้ แ ละตระหนั ก ถึ งการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
1.6 จัดงบประมาณสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดาเนินงานวางระบบการดาเนินงาน
ประกัน คุณ ภาพ ตั้งแต่ นโยบาย แนวปฎิบัติ และแผนการดาเนินงาน ซึ่งได้กาหนดหลักการของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
2.1.1 เป็ น ระบบที่ ท าให้ ก ารด าเนิ น ภาระกิ จ ของคณะฯ บรรลุ เป้ า ประสงค์ และ
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและทาให้สาธารณชนมั่นใจว่าคณะฯ สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
1

2.1.2 เป็นระบบที่มีกระบวนการทางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดาเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา
2.1.3 เป็ นระบบที่สามารถพั ฒ นาคุณ ภาพการดาเนินงานของคณะฯ ครบถ้วน
ตามองค์ป ระกอบคุณ ภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัช ญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ การเรียน
การสอน กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพ และ
องค์ประกอบตามนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี
2.1.4 เป็ น ระบบที่ พั ฒ นาตามระบบกลไกการปฎิ บั ติ ง านตามปกติ โดย
มุ่งปฎิบั ติงานให้ ได้มาตฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ.
2.1.5 เป็ น ระบบที่ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานของคณะฯ ทั้ ง ใน
ด้ า น ปั จจั ย การด าเนิ น งาน (Input) กระบ วนการด าเนิ นงาน (Process) และผลการด าเนิ น งาน
(Output/Outcome)
2.1.6 เป็นระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และสามรถปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของคณะฯ
2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สร้างกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพประสบความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
กลไกสาคัญในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประกอบด้วยโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้
ตรวจสอบและผู้ป ระเมิน คุณ ภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ดังนี้
2.2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประกอบด้วย
คณบดี
เป็นที่ปรึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานกรรมการ
บุคลากรที่ปฎิบัติงานทุกส่วนงาน
เป็นกรรมการ
บุคลากรที่ปฎิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
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1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดาเนินการของคณะฯ ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจน
2. กาหนดแผนปฎิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ฝ่ายงานที่รั บ ผิดชอบรวบรวมผลการดาเนินงาน เตรียมเอกสารหลั กฐานประกอบตาม
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนให้ครบถ้วน
5. จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานประกอบและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
คณะ
7. รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ
8. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะในการจัดทาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการจัดทารายงานประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
11. ประชาสั มพั น ธ์ จั ด กิจกรรม หรือ สนั บ สนุ นการเข้าร่วมกิจกรรมการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ของบุคลากรในคณะฯ
2.2.2 หน่วยงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรกาหนดให้มีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งกากับดูแลโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
2.2.3 เอกสาร/คู่มือ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการผลิตและพัฒนาเอกสาร/คู่มือต่างๆ เพื่อใช้
เป็นแนวปฎิบัติในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้แก่ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่ง
ปรับให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดทาเอกสาร/ไฟล์
งานที่งานฝ่ายต่างๆต้องใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รูปแบบเอกสารสรุปโครงการ ไฟล์งาน Excel
คาณวนผลประเมินความพึงพอใจ
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2.2.4 ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์การเกษตร ส่งเสริมให้ บุคลากรของ
คณะฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการประกัน คุณ ภาพการศึกษา รวมถึงการเป็นผู้ ตรวจสอบและผู้ประเมิน
คุณ ภาพการศึกษา โดยมีแผนจะส่งบุ คลากรเข้าร่วมอบรมผู้ ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในที่จัดขึ้นโดย
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามวาระและโอกาส
2.2.5 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมผลิ ตภั ณ ฑ์ การเกษตร ก าหนดให้ มี ม าตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของการดาเนิ นงานต่างๆ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กาหนดโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มาตรฐานการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
นโยบายและแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรจั ด ท าระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กาหนด ด้วยกระบวนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
3.1 การกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดนโยบายการประกันคุณ ภาพของคณะฯ โดยการรับ นโยบายประกั น
คุณ ภาพจากคณะกรรมการบริห ารคุณ ภาพ มหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ ซึ่งมีผู้ ช่วยคณบดีฝ่ ายประกัน
คุณภาพของคณะฯ เป็นตัวแทนและเข้าร่วมเป็นกรรมการ
3.2 การสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
3.3 การเตรียมการและกาหนดเป้าหมายการดาเนินการ
การเตรียมการ ได้แก่ (1) เตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา การให้ความรู้ และการให้มีส่วนร่วม โดยการประชุม
อบรม สัมนา และส่งบุคลากรไปอบรมสัม มนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง (2) การวางแผนปฎิบั ติงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา การวางแผนกาหนดการ และกาหนด
เป้าหมายการดาเนินการ (3) การตั้งงบประมาณในการดาเนินงาน (5) การกาหนดผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ (6) การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล (7) การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
3.4 การดาเนินการตามแผน
การจัดประชุมเตรี ยมความพร้อมส่วนงานที่รับผิดชอบทุกฝ่ายของคณะฯ ใน
การจัดทาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บและจัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานประกอบ
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3.5 การตรวจสอบและประชาพิจารณ์
บุ ค ลากรทุ กคนของคณะฯ เข้ าร่ว มตรวจสอบและประชาพิ จ ารณ์ ร่า งรายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (SAR) และผลของการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯ โดยตรวจสอบ
(1) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของผลของการด าเนิ น งานที่ ป รากฎในร่ า งรายงานการประเมิ น ตนเอง และ
(2) ตรวจสอบผลการด าเนิ น งานของคณะฯ ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ รับ ผิ ด ชอบและงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
กระบวนการในการประกั น คุ ณ ภาพ การก ากั บ และติ ด ตาม และบุ ค ลากรให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ จุ ด แข็ ง
จุดอ่อน แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานของคณะฯ
3.6 ปรับปรุงและแก้ไขร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
น าผลจากการประชาพิ จารณ์ ไปปรับ ปรุงและแก้ไขร่างรายงานการประเมิน ตนเอง
(SAR)
3.7 เตรียมการรับการตรวจประเมิน
เตรีย มการรับ การตรวจประเมิน โดยกาหนดระยะเวลาการตรวจประเมิน ติดต่อ ผู้
ประเมิน กาหนดส่งรายงาน SAR แก่คณะผู้ประเมิน และบันทึกข้อมูลและหลักฐานในระบบ CHE QA online
3.8 ตรวจและประเมินผล
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจและประเมินผลการดาเนินงาน
ของคณะฯ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบ การตรวจเยี่ยม และสัมภาษณ์ และผู้ประเมินจะจัดทา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)
3.9 การปรับปรุงแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขผลการด าเนิ น งานในระบบ CHE QA online ตามรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)
3.10 รายงานผลการตรวจประเมิน
น าเสนอรายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ จดหมาย ข่าว และบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.11 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) คณะกรรมการคณะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสาหรับปีการศึกษาถัดไปนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และนามาพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติงานประจาปีของคณะฯ ในปีงบประมาณถัดไป
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4. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
จุ ด มุ่ งหมายของการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น การ
ดาเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพ
ที่แท้จริงอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน จาเป็นต้องกาหนด
บทบาทและหน้ าที่ของตนเองอย่ างเหมาะสมและสอดคล้ องกับบทบัญ ญั ติแห่ งกฎกระทรวง ว่าด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้สถาบัน
ต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันดังนี้
1. เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ
จั ด การศึ ก ษาได้ ทั น ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไป และตั้ ง งบประมาณได้ ทั น ก่ อ นเดื อ นตุ ล าคม (กรณี ที่ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท ารายงานการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาระดั บ อุ ดมศึ กษา
ประจาปี ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจาก
วันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถาบัน
3. เพื่ อ ให้ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ป ระโยชน์ ดั งที่ ก ล่ าวข้างต้ น จึ งควรมี
แนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ ที่สามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอน ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
PDCA คื อ การวางแผน (Plan) การด าเนิ น งาน และเก็ บ ข้ อ มู ล (Do) การประเมิ น คุ ณ ภาพ (Check) และ
การเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน
D = ดาเนิ น งานและเก็บข้อมูล บัน ทึกผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ ต้นปีการศึกษาคือ
เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป)
C = ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ สถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน-เดือนสิงหาคมของปีการศึกษาถัดไป (เนื่องจาก สมศ. กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลในรอบปีการศึ กษา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นรอบปีการศึกษา)
A = วางแผนปรั บ ปรุ ง และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ที ม หรื อ
คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา นาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในมาวางแผนปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งาน (รวมทั้ งข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ย ) มาท า
แผนกลยุทธ์ประจาปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
ก็ได้
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ
ระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบ และระดับมหาวิทยาลัย เท่านั้น
มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2. การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
3. การดาเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ
โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
1. การเตรียมรายงานประจาปี
1.1 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาขึ้น เป็นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอานวยความ
สะดวกให้กับสถาบันอุ ดมศึกษาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจาปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นาเสนอใน
รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
ตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
2) การนาเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ใน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและ
องค์ป ระกอบคุณ ภาพสามารถบรรจุ หรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทาให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
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2. การเตรียมข้อมูล
2.1 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ โดยบันทึก
ข้อมูลและประมวลข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่จะต้องดาเนินการกรอกหรือปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมิน
2.2 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทารายงานการประเมินตนเองและบันทึก
หลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การประเมิ นในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ทั้งหมดทุกรายการ เพราะหลักฐานทั้งหมดจะต้องพร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครั้ง
3. การเตรียมบุคลากร
3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
1) ท าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพในประเด็ น ที่ ส าคั ญ ๆ อาทิ การประเมิ น
คุณภาพคืออะไรมีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถาม หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารอภิ ป รายซั ก ถามแสดงความคิด เห็ น เพื่ อ สร้างความกระจ่างในการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจาของทุกคนที่ต้อง
ร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
3.2 การเตรียมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่ผู้ประสานงาน
1) ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจาเป็นต้องมีบุคลากร 1 - 3 คน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่าง
คณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และอานวยความสะดวกอื่นๆ
2) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/กาหนดการประเมินอย่างถ่องแท้
3) ทาความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้ง
ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ และ
มีรายชื่อสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่ ว งหน้ ากับ ผู้ ที่จะให้ ข้อมูล ที่เป็น บุคลากรภายในและภายนอกสถาบั นว่า
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใดหรือพบกับใคร
5) เมื่อมีปั ญหาในการอานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันที
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4. การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
4.1 ห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้ องทางาน และโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นห้ องที่
ปราศจากการรบกวนขณะทางานเพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรีย มอุป กรณ์ เครื่องเขียนในห้ องทางาน และอุปกรณ์ เสริมอื่นๆ ให้ คณะผู้ ประเมิน
พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็น ไว้ในห้องทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ สาหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน โดยจะต้องมี
โปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็ น อย่ า งน้ อ ยและจั ด เตรี ย ม
แบบฟอร์มต่างๆ และตารางคานวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์
5) ห้ อ งท างานควรอยู่ ใกล้ กั บ ที่ จั ด เตรี ย มอาหารว่ า ง อาหารกลางวั น ตลอดจนบริ ก าร
สาธารณูปโภคอื่นๆ
6) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม
4.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสม
กับการใช้งาน
5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน
5.1 หน่วยงานประสานงานติดต่อ ผู้ประเมินและแจ้งรายชื่อมายังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จานวนอย่างน้อย 3 คน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย
 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ.
 กรรมการ เป็ น ผู้ ประเมินจากภายนอกภาควิช าหรือหน่ว ยงานเทียบเท่ า เป็น ผู้ผ่ าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็น ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คาแนะนา
ที่จะเป็น ประโยชน์ อย่างยิ่ งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้
 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ.
2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จานวนอย่างน้อย 3 คน โดยมี
ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
 กรรมการ
o กรณี เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็ นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ สูง ซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้
o กรณี เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายในมหาวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ ผ่ านการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ.
 คณะกรรมการไม่สามารถประเมินในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้
 มีผู้ประเมินคนเดิมจากการประเมินปีก่อนอย่างน้อย 1 คน
 จานวนวันที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
o ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ไม่เกิน 2 วัน
o ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ตั้งแต่ 2 วันแต่ไม่เกิน 4 วัน
3) คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จานวนอย่างน้อย 5 คน
 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลั กสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
อย่างน้อยละร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
5.2 หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับทราบข้อมูลดังนี้
1) รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online
พร้ อ มจั ด ส่ ง username และ password ส าหรั บ กรรมการทุ ก ท่ า น เพื่ อ ใช้ login เข้ า สู่ ร ะบบ CHE QA
Online เพื่อให้กรรมการ เข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจประเมินอย่างน้อย 2
สัปดาห์
2) แจ้งรายชื่อผู้ทาหน้ าที่ประสานงานการประเมินกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
หมายเลข โทรศัพท์และ e-mail address สาหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจ
เยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น
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3) จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะกรรมการประเมินฯ เกี่ยวกับการตรวจประเมินในระบบ
CHE QA Online ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสาหรับการนาเยี่ยมชมหรือ
ตอบคาถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน
3. จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพิ่มเติม และเพื่อนาเยี่ยมชมหน่วยงานตลอดจนอานวยความสะดวกอื่นๆ
4. กรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอานวยความสะดวกให้
คณะกรรมการประเมินฯ
5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม
การดาเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ
1. ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
1.1 ผู้ประสานงานการประเมินฯ ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)
ที่มีลายเซ็น ของคณะกรรมการประเมิน ฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และดาเนินการเพิ่มเติมหลักฐานใน
ระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมินฯ (AS3) กรณีที่ผลการประเมินฯ แตกต่างจากการ
ประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ
1.2 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(AS3) ที่ มีล ายเซ็ น ของคณะกรรมการประเมิ น ฯ โดยจั ด ท าเป็ น ไฟล์ PDF มาที่ ระบบจั ด การรายงาน และ
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
กรรมการประเมินฯ) นาส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน
1.3 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปิดระบบ CHE QA Online ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ของปีที่ตรวจ
ประเมิน และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA Online กับผลการประเมินฯ (AS3)
1.4 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแต่ละคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าให้เข้าไปยืนยันข้อมูลและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online
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1.5 ผู้ บ ริ ห ารคณะหรื อ หน่ ว ยงานเที ยบเท่ า และผู้ เกี่ ย วข้ องน าผลการประเมิ น ฯ (AS3)
เข้าการประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดาเนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไปโดยจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรม
ที่ต้องดาเนินการ กาหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อที่ประชุมประจาหน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ
1.6 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
วันที่ 30 กรกฎาคม ของปีที่ตรวจประเมิน
1.7 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจโดยแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานชื่นชมผลสาเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
1.8 คณะหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า อาจพิ จ ารณาให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ค ณะผู้ ป ระเมิ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป
2. ระดับมหาวิทยาลัย
2.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(AS3) ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และดาเนินการเพิ่มเติม
หลักฐานในระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมินฯ (AS3) กรณีที่ผลการประเมินฯ
แตกต่างจากการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ
2.2 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอผลการประเมินฯ (AS3) ฉบับสมบูรณ์ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทราบ และเสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป
2.3 ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนาผลการประเมินเข้าสู่การประชุม หรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อ
วางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการดาเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ ประเมิน และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัว
บ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมที่ต้องดาเนินการกาหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม
ตลอดจนผู้รับ ผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้ น ทั้งนี้เพื่อให้ ส ามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒ นาได้อย่าง
ต่อเนื่อง นาเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ
2.4 มหาวิทยาลัยโดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงาน
ผลการดาเนิ น การเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย และสภามหาวิทยาลั ยเป็ น
ระยะๆ (6, 9 หรือ 12 เดือน)
2.5 มหาวิท ยาลั ย ประเมิ น ความส าเร็จในการด าเนิ นการตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
รายงานผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับคาแนะนาและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
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แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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บทที่ 2
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
การกาหนดตัวบ่งชี้
คณะเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมผลิ ตภั ณ ฑ์ การเกษตร ได้ กาหนดตั วบ่ งชี้ที่ ส อดคล้ องกั บ ตัว บ่ งชี้
ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ซึ่งมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในให้มีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้าซ้อน เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับความต้องการขององค์กรภายนอก
และค านึ งถึงจุ ดเน้ น ของมหาวิท ยาลั ย ที่ อยู่ในมหาวิท ยาลั ยผลิ ต บั ณ ฑิ ต และวิจัย ซึ่งในปี การศึ กษา 2556
ได้ มี ก ารพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ โดยแยกตั ว บ่ ง ชี้ แ ละพั ฒ นาขึ้ น ใหม่ ต ามภารกิ จ หลั ก หน่ ว ยงาน โดยตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ส าหรั บ คณะและสถาบั น ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต แสดง
ดังตารางที่ 2
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บทที่ 3
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตามที่ ร ะบุ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (พ.ศ. 2545)
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้มีการจัดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณ ภาพที่มหาวิทยาลั ย และสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
สาหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) นั้ น
กาหนดให้มีองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ ุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่มีการเรียนการสอน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงาน
การเรียนการสอน
ระดับคณะ/
ระดับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1
1.2
1.3
1.4

(สกอ. 1.1)
(สมศ. ๑๖.๑)
(สมศ. ๑๖.๒)
(สมศ. ๑๗)

กระบวนการพัฒนาแผน
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน






















องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 (สกอ. 2.1)
2.2 (สกอ. 2.2)
2.3 (สกอ. 2.3)
2.4 (สกอ. 2.4)
2.5 (สกอ. 2.5)
2.5.1 (มศว 2.5.1)
2.6 (สกอ. 2.6)
2.7 (สกอ. 2.7)
2.8 (สกอ. 2.8)
2.9 (สมศ. ๑)
2.10 (สมศ. ๒)
2.11 (สมศ. ๓)
2.12 (สมศ. ๔)
2.13 (สมศ. ๑๔)

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
การพัฒนาคณาจารย์




































องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
3.1 (สกอ. 3.1)
3.2 (สกอ. 3.2)

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 (สกอ. 4.1)
4.2 (สกอ. 4.2)
4.3 (สกอ. 4.3)

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
4.4 (สมศ. ๕)
4.5 (สมศ. ๖)
4.6 (สมศ. ๗)

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงาน
การเรียนการสอน
ระดับคณะ/
ระดับ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย







องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 (สกอ. 5.1)
5.2 (สกอ. 5.2)
5.3 (สมศ. ๘)

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
5.5 (สมศ. ๑๘) ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมด้านต่างๆ
































องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 (สกอ. 7.1)

ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ
7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง
7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 (สกอ. 8.1)

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
10.1 มศว 10.1

32

การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ ที่หน่วยงาน
จะกาหนดวิสั ยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน
กฎหมาย และจุ ดเน้ น ของหน่ ว ยงาน ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิจของมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒตามหลั ก การ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้า มี) ตลอดจนสอดคล้อง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่กาหนดแล้วให้รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติหน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี)
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

33

ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ 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
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่ ว ยงานมี พั น ธกิ จ หลั ก คื อ การเรีย นการสอน การวิจั ย การบริก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคม และ
การทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม ในการดาเนิ น พัน ธกิ จหลั กหน่ วยงานจาเป็น ต้องมีการกาหนดทิศทาง
การพัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานดาเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น
มีคุณ ภาพ มีความเป็ น สากล และเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้ น หน่วยงานต้องกาหนดวิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ นอกเหนื อ จากการพิ จารณาอั ต ลั กษณ์ ห รือ จุด เน้ น ของหน่ ว ยงานและ
มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโรฒแล้ ว จะต้ อ งคานึ งถึ งหลั ก การอุ ด มศึ ก ษา กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ
ชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้ งนี้ เพื่ อให้ การด าเนิ น งานของหน่ว ยงานเป็น ไปอย่างมี คุณ ภาพ เป็น ที่ ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรื อ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงาน โดยเป็ น แผนที่ เชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ
พระราชบัญญัติหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10 (พ.ศ.2551–2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนิน งานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

35

7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
หมายเหตุ :
1. ระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย
2. ระดับ คณะหรื อหน่ ว ยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจาหน่ว ยงาน หรือคณะกรรมการที่ มี
ชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีการกาหนด
กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการกาหนดกลยุท ธ์และแผนการปฏิบัติ งานที่ ส อดคล้ องกับอัต ลั กษณ์ ของสถาบัน โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมิน ความเห็ น ของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่ส อดคล้ องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ :
1.
2.
3.
4.

“หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งอัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
กรณี ที่ ค ณะด าเนิ น การร่ ว มกับ มหาวิท ยาลั ย จะต้ อ งมี รายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
5. กรณีที่คณะดาเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 1.3 (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นาไปสู่การกาหนดเป้าหมาย
และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒ นาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตาม
อัตลักษณ์ ซึ่งพิจารณาให้จากผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
หมายเหตุ :
1. ข้ อ มู ล จากการส ารวจต้ อ งมี ค วามเป็ น ตั ว แทนของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาใน
แต่ละระดับ สาหรับระดับมหาวิทยาลัยนอกจากครอบคลุมทุกระดับการศึกษาแล้ว ต้องครอบคลุม
ทุกคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
2. คณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจะดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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ตัวบ่งชี้ 1.4(สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดาเนิน งานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
หมายเหตุ :
1. คณะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
2. กรณีท่ีคณะดาเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการ
ดาเนินงานด้วยโดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
3. กรณีหน่วยงานกาหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
หน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้ห ลั กการของการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ที่ เน้น ผู้ เรียนเป็ นส าคัญ ดั งนั้ น พัน ธกิจดังกล่ าวจึงเกี่ยวข้องกั บ
การบริ ห ารจัดการหลั กสู ตรและการเรี ยนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปั จจัยนาเข้าที่ได้ม าตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลั กสูตรมีกระบวนการบริห าร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณ ภาพขององค์ประกอบต่างๆที่ใช้ใน
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์
(ค) สื่ อ การศึ ก ษาและเทคนิ ค การสอน (ง) ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น (จ) อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นิสิต (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ จานวน 14 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

42

(สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
(สกอ.2.2) อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.2.3) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(สกอ.2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(สกอ.2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(สกอ.2.7) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ.2.8) ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
(สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ปี
(สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ. ๓) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ. ๔) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ.๑๔) การพัฒนาคณาจารย์

ตัวบ่งชี้ 2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อม
ของหน่ วยงาน ตลอดจนสอดคล้ องกับ ความต้องการทางด้านวิช าการและวิชาชีพของสั งคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :ข้อ
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และคณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน (ถ้ า มี ) และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบของ
หน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (การด าเนิ น งานตามกรอ บมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตั ว
บ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ก่อนปีก ารศึกษา 2555 ให้ ยึดตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ
4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กากั บ ให้ การด าเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ในข้อ 3 ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ครบ ทุ ก ตัว บ่ งชี้แ ละทุ ก
หลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :ข้อ
6. มีความร่วมมือในการพัฒ นาและบริห ารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ที่เกี่ ย วข้องกับ วิช าชีพ ของหลั กสู ตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลั กสู ตรวิช าชี พทั้ งหมด
ทุกระดับการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)
มี จ านวนนิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาอยู่ ในหลั ก สู ต รมากกว่า ร้ อ ยละ 30 ของจ านวนนิ สิ ต ทั้ งหมดทุ ก ระดั บ
การศึกษา
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนิสิตในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนิสิตในปีการศึกษานั้นๆ และนับ
ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับ ปรุงหลั กสู ตร หรือเสนอปิ ดหลั กสู ตร และคณะกรรมการที่รับ ผิดชอบบริห ารหลั กสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่าง
ชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ 2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ส าคั ญ ของหน่ ว ยงานในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1ค่าร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่ มีคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกที่ ก าหนดให้ เป็ น คะแนนเต็ม 5
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แนวทางที่ 2ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเที ยบกับปีที่
ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
แนวทางที่ 1
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

x5

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมา
เท่า กับ ร้อยละของอาจารย์ ป ระจาที่ มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกในปีที่ ประเมิน ลบด้ วยร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
ภายในรอบปี การศึ ก ษานั้ น ทั้ งนี้ อาจใช้คุ ณ วุฒิ อื่ น แทนคุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกได้ ส าหรับ กรณี ที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ บ รรจุ ใหม่ ให้ ค านวณตามเกณฑ์ อ าจารย์ ป ระจ าที่ ร ะบุ ในค าชี้ แ จงในการ
นาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3. คณะหรือหน่ วยงานสามารถเลื อกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้
ไม่จาเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่ ว ยงานถื อ เป็ น ขุ ม ปั ญ ญาของประเทศ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ใน
หน่ ว ยงานท าการศึ ก ษาวิจั ย เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ในศาสตร์ส าขาวิช าต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒ นาประเทศการดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์แ ละศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป
แนวทางที่ 2ค่าการเพิ่มขึ้น ของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์แ ละ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
แนวทางที่ 1
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

x5

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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แนวทางที่ 2
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ 2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้ งในด้านเทคนิ คการสอน การประเมิ น ผลการเรียนรู้ และการใช้ สื่ อการสอนที่ ทั นสมัย รวมทั้ ง
มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น
ยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒ นาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มี ส วั ส ดิ ก ารเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี ร ะบบการติ ด ตามให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น น าความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ได้ จ าก
การพั ฒ นามาใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและการวั ด ผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และดู แลควบคุ ม ให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
สายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกาลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
นอกเหนื อจากการเรีย นการสอน หน่วยงานควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น ๆ การบริ ก ารด้ า นงานทะเบี ย น การบริ ก ารนิ สิ ต นานาชาติ เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น
ยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิ่งแวดล้อม
ในสถาบัน หอพักนิสิต ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบ ริการห้ องสมุดและแหล่ งเรีย นรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบ ริ ก ารสิ่ งอานวยความสะดวกที่ จาเป็ น อื่น ๆ อย่างน้ อ ยในด้านงานทะเบี ยนนิ สิ ต ผ่ านระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์ การบริ การอนามั ยและการรักษาพยาบาล การจัด การหรือจัด บริ การ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เรื่ องประปา ไฟฟ้ า ระบบกาจั ดของเสี ย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุป กรณ์ ป้ อ งกั น
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 1 ให้ นั บ รวม notebook และ mobile device ต่ า งๆ ของนิ สิ ต ที่ มี
การลงทะเบียนการใช้ wifiกับหน่วยงานด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้น าจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
3. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ เช่ น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ
หรือพื้นที่นันทนาการ เป็นต้น
4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริ เวณโดยรอบอย่ า งน้ อ ยในเรื่ อ งห้ อ งสุ ข า ประปา ไฟฟ้ า ระบบก าจั ด ของเสี ย
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5
6. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กระบวนการจั ดการเรีย นการสอนต้องเป็ น ไปตามแนวทางที่ กาหนดในพระราชบัญ ญั ติ การศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่คานึ งถึงความแตกต่างเฉพาะตั วของนิ สิ ตซึ่งเป็ นเรื่องที่ ส าคัญ มากต่ อความสนใจใฝ่ รู้
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิต เช่น การเปิดโอกาสให้ นิสิตได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิส ระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิ วเตอร์ (Internet) และมี ห้ องสมุ ดและระบบสื บค้น ข้อมูล อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และการให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิ ชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุ น
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ งการจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การประเมิ น ผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน
สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของหน่วยงาน
ที่ได้พัฒนาขึ้น และนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
3. กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2หรือ 3ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บัณ ฑิ ตคุณ ลั กษณะตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ
มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่ มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับ
การปฏิบั ติงานจริง ส าหรับ ผู้ส าเร็ จการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา หรือผู้ ส าเร็จการศึกษาในหลั กสู ตรที่เน้ น
การวิ จั ย ควรมี คุ ณ ลั ก ษณะเพิ่ ม เติ ม ด้ า นความเป็ น นั ก วิ ช าการ การเป็ น ผู้ น าทางความคิ ด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :ข้อ
1. มีการส ารวจคุณ ลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณ ฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มี ร ะบบและกลไกการส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การประชุ ม วิช าการหรื อ น าเสนอผลงานทางวิ ช าการในที่ ป ระชุ ม ระหว่างมหาวิท ยาลั ย หรื อ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิ ตระดับปริญญาตรีและบัณ ฑิตศึกษาที่จัดโดย
หน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :ข้อ
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป
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คะแนน 5
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ 2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการวัดระดับความสาเร็จ ของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานจัดให้กับนิสิต
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
4. มีก ารประเมิ น ผลโครงการหรือ กิ จกรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนิ สิ ต ตามตั วบ่ งชี้ แ ละ
เป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนิ สิ ต หรื อกิจ กรรมที่ เกี่ ย วกับ นิ สิ ตได้รับ การยกย่ องชมเชย ประกาศเกีย รติ คุณ ด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่ อ งชมเชยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หากด าเนิ น การในระดั บ
มหาวิทยาลั ย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่น ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
57

ตัวบ่งชี้ 2.9 (สมศ.๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน๑ ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาต่างๆ
ที่ได้งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
การนับการมีงานทา นับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
สูตรการคานวณ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

x 100

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
หมายเหตุ :
1. ไม่ นั บ รวมบั ณ ฑิ ต ที่ มี งานท าก่ อ นเข้ าศึ ก ษาหรือ มี กิ จ การของตนเองที่ มี ร ายได้ ป ระจ าอยู่ แ ล้ ว
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
2. ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้อยละ
70 ของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี ก ารติ ด ตามซ้ าให้ ค รบและรายงานผลที่ ติ ด ตามซ้ า
เปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก
3. ถ้าคณะไม่มีนิสิตระดับปริญญาตรี เว้นไม่ต้องรับการประเมินตัวบ่งชี้นี้
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เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 85 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1) กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
2) ดังนั้น ร้อยละ 85 จะเท่ากับกี่คะแนน
3) การคานวณ คือ (85 x 5)  100 = 4.25
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.25 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF: HEd. หรื อ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี
ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ1) ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตาม
สาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพ
กาหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทาการ
ประเมินครบทุกด้าน
สูตรการคานวณ :
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเท่ากับ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต(ปีการศึกษา)
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด(ปีการศึกษา)
หมายเหตุ :
1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
2. การคานวณ ตัวตั้ง สามารถคานวณได้ทั้งรวมคะแนนแต่ละคน(ทุกด้าน) หรือ (ค่าเฉลี่ย x จานวน

ข้อที่ประเมิน)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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ตัวบ่งชี้ 2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญของ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ขั้นสูง
ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่
งานวิจัย ที่เผยแพร่ในที่ป ระชุ มวิช าการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัย ที่ เผยแพร่ในที่ป ระชุมวิช าการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ ร
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผุ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ได้
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ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
มีการตีพิ มพ์ในรายงานสื บ เนื่องจากการประชุมวิช าการระดับนานาชาติ (proceeding)
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ(TCI, สมศ.)
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopusหรือ SJR

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

สูตรการคานวณ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(ปีปฏิทิน)

x 100

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด(ปีปฏิทิน)
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
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หมายเหตุ :
1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น
2. การเผยแพร่ ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เป็ น การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ ม อาเซี ย น 10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
3. การเผยแพร่ในระดั บ นานาชาติ เป็น การเผยแพร่ที่ เปิ ดกว้างส าหรับทุ ก ประเทศ (อย่างน้อ ย
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1) กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
2) ดังนั้น ร้อยละ 15.5จะเท่ากับกี่คะแนน
3) การคานวณ คือ (15.5 x 5)  25 = 3.10
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.10คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสาคัญของ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง
งานวิจัย ที่เผยแพร่ในที่ป ระชุมวิช าการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัย ที่ เผยแพร่ในที่ป ระชุมวิช าการระดั บนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ ร
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผุ้ท รงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แ ก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาเอก ไม่ ส ามารถนั บ เป็ น ผลงานของอาจารย์ที่ ป รึกษา
ปริญญานิพนธ์ได้
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ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ.
มี ก ารตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการที่ มี ชื่ อ ปรากฎในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้ น ถูกจั ดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มี ก ารตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการที่ มี ชื่ อ ปรากฎในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้ น ถูกจั ดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานสากล ISI

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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สูตรการคานวณ :
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เท่ากับ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก(ปีปฏิทิน)

x 100

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด(ปีปฏิทิน)
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
หมายเหตุ :
1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น
2. การเผยแพร่ ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เป็ น การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ ม อาเซี ย น 10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
3. การเผยแพร่ในระดั บ นานาชาติ เป็น การเผยแพร่ที่ เปิ ดกว้างส าหรับทุ กประเทศ (อย่างน้อ ย
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 25.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1. กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนั้น ร้อยละ 25.5จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคานวณ คือ (25.5 x 5)  50 = 2.55
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 2.55คะแนน
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ตัวบ่งชี้2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบาย:
คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสาเร็จ
ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลคุณภาพของคณาจารย์
พิจารณาจากคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับคุณภาพของอาจารย์ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

หมายเหตุ :
คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และ
กรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ.
สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา(ปีการศึกษา)
อาจารย์ประจาทั้งหมด(ปีการศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 5.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1) กาหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน
2) ดังนั้น ร้อยละ 5.5จะเท่ากับกี่คะแนน
3) การคานวณ คือ (5.5 x 5)  6 = 4.58
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.58 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
หลักการ
การดาเนินงานด้านกิจการนิสิตเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานิสิตแบ่ง
ออกได้เป็ น สองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้ส อดคล้องกั บความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนิสิตที่ดาเนินการโดยองค์กร
นิสิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ตลอดจนคุณ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุ ณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
1.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
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ตัวบ่งชี้ 3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้
(1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็นแก่
นิ สิ ต และศิ ษ ย์ เก่ า และ(3) การจั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นาประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ แก่ นิ สิ ต และศิ ษ ย์ เก่ า
ในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒ นาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต

หมายเหตุ :
กรณีหน่วยงานที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่ ว ยงานต้องส่ งเสริมให้ มีการจัดกิจ กรรมนิสิ ตต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิ สิ ต
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับ ผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนด
เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. หน่วยงานจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
3. มีการส่ งเสริ ม ให้ นิ สิ ต น าความรู้ ด้านการประกัน คุ ณ ภาพไปใช้ในการจัดกิ จกรรมที่ ด าเนิ นการ
โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
หน่ วยงานแต่ละแห่ งอาจมีจุ ดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละหน่วยงานอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหน่วยงาน
ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามจุ ด เน้ น เฉพาะของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลงานวิ จั ย และงานสร้ างสรรค์ ที่ เกิ ด ประโยชน์ ก ารวิ จั ย
จะประสบความสาเร็จ และเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ(1) หน่วยงานต้องมี
แผนการวิ จั ย มี ร ะบบและกลไกตลอดจนมี ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผน
(2) คณาจารย์ มี ส่ ว นร่ วมในการวิจั ย อย่ างเข้มแข็งโดยบู รณาการงานวิจัยกับ การจัดการเรียนการสอนและ
พั น ธกิ จ ด้ า นอื่ น ๆของหน่ ว ยงานและ(3) ผลงานวิจั ย มี คุ ณ ภาพมี ป ระโยชน์ ส นองยุ ท ธศาสตร์ข องชาติ แ ละ
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยพ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7. แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2552-2555)
8. คู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
1.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
1.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ที่ เป็ น ระบบและมี ก ลไกส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครบถ้ ว นเพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้
ทั้ งการสนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด หาแหล่ งทุ น วิ จั ย และการจั ด สรรทุ น วิ จั ย การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะ
แก่นั กวิจั ย และทีมวิจัย การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรที่ จาเป็ นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพ ยากรเงิน เครื่องมื อ
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้
 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ฯ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย ฯ หรื อ ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ หรื อ ศู น ย์ ให้ ค าปรึ ก ษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
 สิ่ งอ านวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภั ยในการวิจั ยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการน าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตังบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์นิสิตวงการ
วิชาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญสาหรับทุกหน่วยงานดังนั้นหน่วยงานต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดย
สิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มี ร ะบบและกลไกการรวบรวมคั ด สรรวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ ตามเกณฑ์ 2 ข้อตามเกณฑ์ 3 ข้อตามเกณฑ์ 4 หรือ 5 ข้อ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปีการศึกษาและปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในหน่วยงานคือเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงานและที่ได้รับจากภายนอก
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
หน่วยงาน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจานับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก(ปีงบประมาณ)
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา(ปีการศึกษา)
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก

x5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน :
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จานวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ : จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
การสรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา
ในคณะหรือหน่วยงาน
2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ ได้ของทุกคณะหรือหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาให้ นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆไม่ใช่จานวน
เงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณี ที่มีห ลักฐานการแบ่ งสั ดส่ วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนั บ จ านวนเงิน สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย สามารถนั บ เงิน โครงการวิ จั ย สถาบั น ที่ ได้ ล งนาม
ในสัญ ญารับ ทุน โดยอาจารย์ห รือนักวิจัย แต่ไม่ ส ามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบั นที่ บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตังบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของหน่วยงาน การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนิสิต/นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา
จะนับได้เมือ่ อาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจัยนั้น
งานวิจัย ที่เผยแพร่ในที่ป ระชุมวิช าการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิ การจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัย ที่ เผยแพร่ในที่ป ระชุมวิช าการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ ร
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผุ้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มี การตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการที่ มี ชื่ อ ปรากฎในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มี การตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการที่ มี ชื่ อ ปรากฎในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานสากล ISI

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพการเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่(ปีปฏิทิน)

x 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด(ปีการศึกษา)

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
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หมายเหตุ :
1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น
2. การเผยแพร่ ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เป็ น การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ ม อาเซี ย น 10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
3. การเผยแพร่ในระดั บ นานาชาติ เป็น การเผยแพร่ที่ เปิ ดกว้างส าหรับทุ กประเทศ (อย่างน้อ ย
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
 กลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
ตัวอย่างการคานวณ: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1. กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนั้น ร้อยละ 15.5จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคานวณ คือ (15.5 x 5)  20 = 3.875
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตังบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของหน่วยงาน การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ที่นามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดเห็ นริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมี
หลักฐานปรากฎชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนใน
เรื่องต่างๆ ที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริ ห ารจั ดการส าหรั บ วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SME) ด้านการส่ งเสริมประชาธิป ไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ป ระโยชน์ ท างอ้อ มของงานสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ น การสร้างคุ ณ ค่าทางจิต ใจ ยกระดับ จิต ใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับ รอง/การตรวจ
รับ งานโดยหน่ ว ยงานภายนอกสถานศึก ษา พร้อมทั้ งระบุ ผ ลของการน างานวิจั ยหรือ งานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1. กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนั้น ร้อยละ 15.5จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคานวณ คือ (15.5 x 5)  20 = 3.875
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลงานวิช าการที่ มี คุ ณ ภาพสะท้ อ นถึงสมรรถนะในการศึ กษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจั ย
การปฏิบัติจริง และได้นาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรือ หนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชการ
หรือเทียบเท่า
ผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book)
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
 บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรีย บเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทาในรูป
ของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่านแล้ว
 ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ เรีย บเรี ยงอย่ างเป็ น ระบบ อาจเขี ยนเพื่ อตอบสนอง
เนื้ อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็ น ส่ วนหนึ่งของวิช าหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
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การนับ
 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการขอผลงานทางวิชาการให้นับวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
 ตาราหรือหนังสือที่ไม่ได้ขอตาแหน่งทางวิชาการให้นับตามวันที่เผยแพร่
 ตามเกณฑ์ค่าน้าหนัก 0.75 หากผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนดนั้น เป็นบุคคลคนเดียวกับ
ใน list สกอ. สามารถนับ ค่าน้าหนัก 1 ได้

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ(ปีปฏิทิน)
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด(ปีการศึกษา)

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 5.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1. กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนั้น ร้อยละ 5.5จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคานวณ คือ (5.5 x 5) 10 = 2.75
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 2.75คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานอุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ยงาน
พึ งให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ ชุ ม ชน สั งคม และประเทศชาติ ในรูป แบบต่ างๆ ตามความถนั ด และในด้า น
ที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน
และสังคมโดยกว้าง รูป แบบการให้ บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพ ยากรของหน่ วยงาน เป็ น แหล่ งอ้างอิงทางวิช าการ ให้ คาปรึกษา ให้ การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิช าการ ท างานวิจั ย เพื่ อ ตอบค าถามต่ างๆ หรือ เพื่ อ ชี้แ นะสั งคม การให้ บ ริก ารทางวิช าการนอกจากเป็ น
การทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว หน่วยงานยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์ อัน จะน ามาสู่ ก ารพั ฒ นาหลั กสู ตร มี การบู รณาการเพื่อ ใช้ ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรีย น
การสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งเป็นแหล่งงาน
ของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของหน่วยงานจากการให้บริการทางวิชาการด้วย

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี)
6. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน
7. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 (สกอ. 5.1)ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 (สกอ. 5.2)กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5.3 (สมศ. ๘) ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
5.5 (สมศ. ๑๘)ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคมเป็ น ภารกิ จ หลั ก อย่ างหนึ่ งของหน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานพึ งก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1.
2.
3.
4.

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการประเมิน ผลความส าเร็จ ของการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแก่สั งคมกับ การเรียน
การสอนและการวิจัย โดยต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารทางวิช าการในลั ก ษณะห่ ว งโซ่ คุ ณ ภาพที่ ส นองความต้ อ งการและ
เป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุ ด เน้ น ของหน่ ว ยงาน พิ จ ารณาได้ จ าก (1) ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบของการให้ บ ริก ารทางวิ ช าการ
(2) การสร้างความร่วมมือกับ หน่ วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิช าการและ
การเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของชุ ม ชน หรื อ ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงานวิ ช าชี พ
เพื่ อ ประกอบการก าหนดทิ ศ ทางและการจั ด ท าแผนการบริก ารทางวิช าการตามจุ ด เน้ น ของ
หน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพั ฒ นาความรู้ที่ ได้จ ากการให้ บริการทางวิช าการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุค ลากรภายใน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 5.3 (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะของการเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ หรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความ
เข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดับของการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จาเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท
สูตรการคานวณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

x
100

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ตัวอย่างการคานวณ: จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 20 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้
1. กาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนั้น ร้อยละ 20จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคานวณ คือ (20 x 5)  30 = 3.33
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั งคม แล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด โครงการที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1.
2.
3.
4.

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
หมายเหตุ :
1.
2.
3.
4.

“ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
“ยั่งยืน” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
“เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
สาหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/
กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ/
กิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งในอนาคตและจะยั่ ง ยื น เข้ ม แข็ ง สามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดย สมศ. จะ
พิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 5.5 (สมศ. ๑๘)ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานกาหนดแนวทางพัฒ นาเพื่อร่วมกันแก้ไขปั ญหาสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ
ของรัฐ หรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมาย
ที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้นาสังคมและแก้ปัญหาสังคมในเรื่องต่างๆ
การดาเนินการให้หน่วยงานเลือกดาเนินการอย่างน้อย2ประเด็น จากประเด็น ชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆอาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสัง คมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ
ฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้ งนี้ ประเด็ น ที่ ชี้ น าหรื อ แก้ ปั ญ หาสั งคมที่ ห น่ ว ยงานเลื อ กด าเนิ น การต้ อ งผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งมาตรการส่งเสริม
ของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยก็ได้
เกณฑ์มาตรฐาน 18.1 :ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน 18.2 :ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
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มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

หมายเหตุ :
1. มาตรการส่งเสริมของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
3. กรณีที่หน่วยงานดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต้องรายงานไว้ใน SAR ของหน่วยงาน และแสดง
หลักฐานการดาเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
4. กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น งานในประเด็ น เดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้
ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
5. กรณีที่หน่วยงานมีการดาเนินงานในประเด็นที่ต่างจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณา
ในระดับหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
-

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
2ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
3ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
4 - 5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงาน
จึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ
โดยเฉพาะการผลิ ต บั ณ ฑิ ต รวมทั้ งมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ สื บ สานพั ฒ นา เผยแพร่ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 (สกอ. 6.1)ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (สกอ.6.1) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่ ว ยงานต้ อ งมี น โยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริ ห ารจั ด การงานท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่หน่วยงานพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยงาน
อยู่ ร่ วมกัน อย่ างมีความสุ ข อย่ างมีคุณ ค่า สามารถเป็น แบบอย่างที่ น่าศรัทธา และเป็น ที่ยอมรั บ ของสั งคม
การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น จ าต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ริ งใจได้ ต่ อ เนื่ อ งที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น โดย
การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

หมายเหตุ :
1. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
2. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ศิล ปะและวัฒ นธรรม เกี่ย วข้องกับความสุ นทรีย์และรสนิ ยม เกิดรูป แบบวิถีชีวิตและสั งคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จาเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้ านสุนทรีย์ภ าพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ :
1. “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
2. “สุขลักษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3. “สวยงาม” หมายถึง มี การจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับ พื้น ที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
หน่ ว ยงานต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริห ารจั ด การ โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห าร สภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงานท าหน้ า ที่ ในการก ากั บ ดู แ ลการท างานของหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หน่วยงานจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุ คคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ ยง การบริห ารการเปลี่ ย นแปลง การบริห ารทรัพ ยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสั มฤทธิผ ลตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ
7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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) ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับหน่วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. สภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บ ริห ารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรในหน่ วยงานมีส่ วนร่ว มในการบริห ารจัดการ ให้ อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
7. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :
1. หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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2. การดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และข้อ 7 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย
และในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่มี
ชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้ส ถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เช่นกัน โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่ อให้ ทุ กคนในหน่ ว ยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ เป็ นผู้ รู้ รวมทั้ งปฏิบั ติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิ จัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึ กษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 7.3 (สกอ.7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนในระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็ น ระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริห าร การวางแผน และการตัดสิ นใจของผู้ บริห าร
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ทุ ก ด้ า นของบุ ค ลากร เพื่ อ การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น
การดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระดับดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานควรมีการพัฒนาหรือนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริห ารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ตลอดจนเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ ระบบดั ง กล่ า วต้ อ งมี ค วามสะดวกในการใช้ งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีแ ผนการใช้ร ะบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและ
การตัดสินใจ
2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจและมีการรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
4. มีการประเมินแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือประเมินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการบริ ห ารและควบคุ ม ปั จ จั ย กิ จ กรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง
และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า)
เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความ
พร้ อมใช้งาน มี การปรั บ ปรุงระบบอย่ างต่ อเนื่ องและทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อการบรรลุ เป้ าหมายของ
หน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ทีร่ ับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
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
 อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
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5. มีการติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลั ยหรือ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีก ารน าผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะจากสภามหาวิท ยาลั ย หรือ คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

หมายเหตุ :
การดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 และข้อ 6 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย และ
ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ซึ่งมี
หน้าที่ในการบริห ารจั ดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
พระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานกาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6ข้อ

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมิน ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อ
ความมั่น คงทางการเงิน ของหน่วยงาน อัน เนื่องมาจากความบกพร่องของหน่วยงานในการควบคุม หรือ
จัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน
1. มีการเสี ยชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิสิ ต คณาจารย์บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่ งผลกระทบต่อนิ สิ ต
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
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การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0)
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้า
หมายเหตุ :
หากมีคณะใดคณะหนึ่ งได้คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิท ยาลั ยก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
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ตัวบ่งชี้ 7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย
กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด การก ากั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การควบคุ ม และ
การตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดาเนินงานตามมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. สภามหาวิทยาลัยทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภามหาวิทยาลัยทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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ตัวบ่งชี้ 7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสาเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ:
1. ระดับคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหารหมายถึง คณบดี/ผู้อานวยการ
2. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี

104

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงิน และงบประมาณเป็ น สิ่ งที่ส าคัญ อย่างหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่ งเงินทุนของหน่วยงาน
จะได้ มาจากงบประมาณแผ่ น ดิน หรือ เงิน รายได้ของหน่ ว ยงาน เช่น ค่ าหน่ ว ยกิต ค่าธรรมเนี ยม ค่าบารุ ง
การศึกษาต่างๆ ของนิสิต รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงาน
จะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ของหน่ วยงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อจานวนนิสิต ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนิสิต ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใช้สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว
จาแนกตามสาขาวิชา รายได้ทั้งหมดของหน่วยงานหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณใน
การพัฒ นาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิก จ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตาม
ภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน
ที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนปฏิบัติงานประจาปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
รายงานงบประมาณแผ่นดิน (หน่วยงานอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นโยบายด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 (สกอ. 8.1)ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ 8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณหรือ ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ ทางการเงินจะต้องสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันและหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุ ทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ห น่วยงานใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา งบประมาณแผ่ น ดิ น หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล เงิน ทุ น สะสมของหน่ ว ยงาน
เงิน บริ จาคจากหน่ ว ยงานภายนอกหรือศิษ ย์เก่า หรือหน่ว ยงานจะต้องมีการระดมทุนด้ว ยวิธีการอื่นๆ อีก
เพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินควรเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้ าที่ ตรวจ ติ ดตามการใช้ เงิน ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงาน
ที่สามรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่ วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนด
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุ ณ ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยต้ อ งครอบคลุ ม ทั้ งปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
และมี ก ระบวนการจั ด การความรู้ เพื่ อ ให้ เกิ ด นวัต กรรมด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 (สกอ. 9.1)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.2 (สมศ. ๑๕)ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
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ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องระบบและกลไกการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์
และระดับ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ กาหนดโดยมหาวิทยาลั ยและหน่ วยงานต้ น สั งกัด ตลอดจนหน่ว ยงาน
ที่เกี่ย วข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
สาหรับหน่ วยงานถือว่าการประกั นคุณ ภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลั ย และของหน่วยงานที่มีการ
กาหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
สร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพั นธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
4. มีการดาเนิ น งานด้านการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในที่ ครบถ้ว น ประกอบด้ วย (1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ (2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่กาหนดในระบบ CHE QA online และ (3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
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6. มีระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน
9. มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิจั ย ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาขึ้ น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5
หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ตามกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายใน และให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงกาหนดระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีการตรวจและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นประจาทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพสอดคล้องตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย
การพิจ ารณาผลประเมินการประกันคุณ ภาพภายในรับรองโดยต้นสั งกัดนั้น พิจารณาจากคะแนน
ผลการประเมิน คุณ ภาพภายใน ระดับ หน่วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี โดยเริ่มเก็บข้อมูล ผลการประเมินคุณ ภาพ
ภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
สูตรการคานวณ :
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดเท่ากับ
ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันภายในโดยต้นสังกัด
จานวนปี
เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมินใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมินการประกันคุ ณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลัง
เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
หมายเหตุ:
ใช้ ค ะแนนประเมิ น ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ระดั บ หน่ ว ยงาน ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานเริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เช่น
 ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
 ประเมินปี 2555 ใช้คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2553และ 2554
 ประเมินปี 2556 ใช้คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2553, 2554และ 2555
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องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 10.1 (มศว 10.1) การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลั ยจั ดขึ้น ล้ วนเป็ น ส่ วนหนึ่ งในการหล่ อหลอมให้ นิ สิตและบั ณ ฑิ ตของมหาวิทยาลั ย
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยและสังคมคาดหวัง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดอัตลักษณ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะ “มีทักษะ
สื่อสาร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการ
ถ่ า ยท อดข้ อ มู ล /ความรู้ (Teaching) ความสามารถใน การใช้ ICT (Information Communication
Technology) อันมาจากรากฐานของ “ความเป็นครู” ดังที่ปรากฏในปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มี ความเจริญงอกงามทั้ง
ด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ฉะนั้นการเสริมสร้างให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์เฉพาะจึงเป็น
แนวทางสาคัญในการสร้างให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และเปิดโอกาสให้ นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในระดับ
คณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลั กษณ์นิสิต ให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง
2. มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนที่อาจารย์สอดแทรก หรือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
4. มีการประเมินผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
หมายเหตุ :
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทักษะสื่อสาร” ซึ่งมหาวิทยาลัย
กาหนดให้เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต มศว ที่สังคมยอมรับ
“มีทักษะสื่อสาร” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language)
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching)
3. ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชื้ที่ 10.2 (คณะ) : การบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการแก่ชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเน้นการบริการทางวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ซึ่งคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงมุ่งเน้นพัฒนา ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยให้คณาจารย์มีส่วนในการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน
สูตรการคานวณ :
ร้อยละของงานวิจัย หรือการเรีย นการสอนที่บริการวิช าการแก่ชุมชน ต่อจานวนอาจารย์ประจา
เท่ากับ
จานวนการบูรณาการงานวิจัยหรือการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ X 100
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
ตัวอย่างการคานวณ : จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้อยละ 20 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ
ดังนี้
1.กาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
2.ดังนั้น ร้อยละ 20 จะเท่ากับกี่คะแนน
3.การคานวณ คือ (20 x 5) ÷ 30 = 3.33
4.หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน
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ภาคผนวก
คาชี้แจงในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
ให้คณะหรือหน่วยงานเลือกตัวบ่งชี้ที่จะนาไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และ
ปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน
2. อาจารย์ป ระจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญ ญาจ้างกับ มหาวิทยาลัย ทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. นักวิจัยประจา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ มหาวิทยาลัยทั้ง
ปีการศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
4. การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
5. ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
5.1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนน
เท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือเป็นว่าได้ 0 คะแนน
5.2 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)
6. การแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน
6.1 ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้
คะแนน 5
6.2 ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 คานวณคะแนนที่ได้
ดังนี้
ค่าร้อยละที่ได้จากผลการดาเนินงาน
ร้อยละที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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x 5 = คะแนนที่ได้

7. ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การค านวณค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าคะแนนให้ ใช้ ท ศนิ ยม 2 ตาแหน่ ง โดยการปั ด ทศนิ ย ม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็น 72.36
3.975 เป็น 3.98
8. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็นแบบ 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือ
ดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น สาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้ เรียนสาคัญ ที่สุ ด
เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้ ง
มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจาก
การที่นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของ
วิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดีย วกัน (alignment) ซึ่งการดาเนิ น การของแต่ล ะองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้ บริการแก่สั งคมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
การให้อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเ คราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ (ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น งานวิ จั ย ) ที่ มี ก ารศึ ก ษา ค้ น คว้ า
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงาน
วิจั ยตั้งอยู่ บนพื้น ฐานของจริย ธรรมและหลั กวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นั กวิจั ย ต้ องตระหนั ก ถึงพั น ธกรณี ในการท าวิจั ยตามข้ อ ตกลงที่ ท าไว้กั บ หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
7) นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
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2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนิสิต
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
8) จรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริการ
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ
10) จรรยาบรรณต่อสังคม
นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นิสิ ตที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
 ระบบทวิภาค
o ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี : ลงทะเบี ย น 36 หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา (18 หน่ ว ยกิ ต
ต่อภาคการศึกษา)
o สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วย
กิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
 ระบบไตรภาค
o ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี : ลงทะเบี ย น 45 หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา (15 หน่ ว ยกิ ต
ต่อภาคการศึกษา)
o ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา : ลงทะเบี ย น 30 หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ปี ก ารศึ ก ษา (10 หน่ ว ยกิ ต
ต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
1) คานวณค่าหน่ วยกิตนิ สิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
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SCH = Σnici
เมื่อ ni = จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้

FTES =

SCH
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้มี
การคานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ
นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ หรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บั นทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) หมายถึ ง กลุ่ ม คนต่ างๆ ที่ ได้ รับ ผลกระทบ หรือ อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากการดาเนินการและความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
เช่น นิ สิ ต ผู้ ป กครอง สมาคมผู้ ป กครอง ผู้ ป ฏิบั ติงาน คู่ ความร่ว มมือทั้ งที่ เป็ น ทางการและไม่เป็น ทางการ
คณะกรรมการกากับดูแลมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทา
หน้าที่กากับดูแลกฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชน
ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็น
แผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
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เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ ได้ผ ล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ ห รื อโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ป ระกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทาการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ให้ เป็ น วารสารระดั บ ชาติ และมี ชื่ อ ปรากฏในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ เผยแพร่ โ ดยส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)
วารสารระดั บ นานาชาติ หมายถึง วารสารวิช าการ (Journal) ที่ ป รากฏในฐานข้ อมูล สากล เช่ น
ฐานข้ อ มู ล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสาร
ระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสานักงานฯ
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หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิ บาล หมายถึง การปกครอง การบริห าร การจัดการ การควบคุ ม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่ างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2) หลั กประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) คือ การบริห ารราชการตามแนวทางการกากับ ดูแลที่ดีที่ มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับ ผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
123

7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิ จ จากส่ ว นราชการส่ ว นกลางให้ แ ก่ ห น่ ว ยการปกครองอื่ น ๆ (ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น )และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสี ย ที่เกี่ย วข้อง ซึ่งเป็ น ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็ นจากกลุ่ มบุ คคลที่ได้รับ
ประโยชน์ และเสี ย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่ มีข้อคัด ค้านที่ ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย

124

ตัวบ่งชี้กลาง
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้พิจารณาตามตัวบ่งชี้กลาง
ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนิน การของรายวิช า และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒ นาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลั กสู ต ร ทั้ งนี้ หลั กสู ต รของสถาบั น อุ ด มศึก ษาทุ ก ระดั บ คุ ณ วุฒิ ต้อ งมี ผ ลการด าเนิ น การที่ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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รายการเตรียมรับการตรวจประเมิน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ระดับคณะ
ก่อนการตรวจประเมิน
1. ติดต่อกรรมการตรวจประเมิน อย่างน้อย 1 เดือน
2. ส่งรายชื่อกรรมการให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว เพื่อทาคาสั่ง อย่างน้อย 1 เดือน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมฟังสรุปผล (ทาหนังสือเชิญ) อย่างน้อย 2
สัปดาห์
4. ส่งเอกสารให้ผู้ประเมิน (SAR กาหนดการ คาสั่งแต่งตั้ง แบบฟอร์มรายงานผล) อย่างน้อย 1 สัปดาห์
5. Write หลักฐานอ้างอิงลง CD เท่าจานวนกรรมการ อย่างน้อย 2 สัปดาห์
6. เตรียมห้องตรวจประเมิน อย่างน้อย 1 สัปดาห์
7. จัดเตรียมหลักฐานไว้ในห้องตรวจประเมิน อย่างน้อย 3 สัปดาห์
8. เตรียมห้องสัมภาษณ์
9. เตรียมห้องรับฟังสรุปผล
10. ทาป้ายชื่อกรรมการ
11. เตรียมการนาเสนอข้อมูลให้คณบดี Present
12. เตรียมสื่อ (NB เท่าจานวนกรรมการ LCD ไมค์ Printer)
13. เตรียมวัสดุสาหรับกรรมการตรวจประเมิน (ดินสอ ยางลบ เครื่องคิดเลข กบเหลาดินสอ Post-it)
14. เตรียมไฟล์ AS-3
15. เตรียมไฟล์ตาราง Common data set
16. ใบเซ็นชื่อของกรรมการ กรรมการสมทบ และนิสิต
17. การจัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน
18. นัดหมายอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพื่อรับการสัมภาษณ์
19. ทาใบเซ็นชื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเซ็น
20. ทาใบเซ็นชื่อให้ผู้เข้าฟังสรุป
ระหว่างการตรวจประเมิน
21. เตรียมค่าตอบแทนกรรมการ ใบสาคัญรับเงิน ใบลงเวลา พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชน
22. ถ่ายภาพ
23. สอบถามกรรมการเพื่อนัดหมายเวลาในการรับฟังสรุปผลการประเมินของหน่วยงาน
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หลังการตรวจประเมิน
24. แก้ไข SAR
25. ติดตามรายงานผลการประเมินจากกรรมการและเลขานุการ
26. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้ฝ่ายประกันคุณภาพ มศว ภายใน 7 วัน หลังรับตรวจประเมิน
27. บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE-QA
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