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คูมือ ตัวบ งชี้ และเกณฑประเมิน คุณภาพภายใน  สําหรับคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลมนี้ เปนฉบับปรับปรุงจากคูมือฯ ในป 2551 ซึ่งยังคง

ความสอดคลองในเรื่องของตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินฯ ที่เชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ 

สกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบการประเมินผลของ 
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เปนตน และปรับปรุงคําอธิบายและนิยามศัพท รวมถึงสูตรการคํานวณ ใหมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเภทตัวบงชี้ไดแบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหการประเมินผลในภาพรวมมีความครอบคลุม และ

สามารถวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

ในการนี้ สํานักประกันคุณภาพขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานตางๆ และ

บุคลากรทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ หรือใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน ขอขอบคุณ
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คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือเปน

อยางดีในการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามที่ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม หากทานเห็นวาคูมือเลมนี้ยังมีส่ิงใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 

โปรดอยารีรอที่จะใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกสํานักประกันคุณภาพ เพื่อนําไปแกไข

ปรับปรุงตอไป เพื่อมุงสูเปาหมายปลายทางของการดําเนินงานรวมกัน คือ การ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีคุณภาพระดับสากล 
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                  บทที่บทที่  1        กระบวนการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  
  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด

หลักการดําเนินงาน เปน 3 สวน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ   และ

การประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับ

การดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย เปน 2 รูปแบบ ดังนี ้

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา  ดําเนินการตาม  

9 องคประกอบ 

 รูปแบบที่ 2    ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน

สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ 

1.1  การประเมินคณุภาพภายใน  

  เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุงการ

ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใชประเมินระดับคุณภาพและผลลัพธการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการจากภายนอก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้

การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ การผลิตบัณฑิตและวิจัย สวนประกอบสําคัญที่

นํามาพิจารณามีดังนี้  
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1.  ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบที่สอง (พ.ศ.

2549-2553) ของ สมศ. 

2. ตัวบงชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาของ สกอ. 

3.  ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

4.  ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอดัชนีที่ใชในการประเมินคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.  ขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของและหนวยงานตางๆ 

 
1.2  แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
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1. วางแผน และปรับปรุง

แผนดําเนินการ (P) 

                  

2. เก็บขอมูล 12 เดือน  

ตามตัวบงชี ้(D) 

                  

3. ภาควิชาจัดทํา SAR 

เตรียมการประเมินและ 

มีการแตงตั้งกรรมการ

ประเมินภาควิชา 

                 

4.ประเมินภาควิชา (C)                   
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5. คณะนําผล (4) มา

จัดทํา SAR  เตรียมการ

ประเมินและมีการแตงตัง้

คณะกรรมการประเมิน

คณะวิชา 

                  

6. ประเมินคณะวิชา (C)                   

7. แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย 

                  

8. มก. นําผล (6) มา

จัดทํา SAR เตรียมรับการ

ประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวิทยาลัย(C)                   

10. มก.สงรายงานประกัน 

คุณภาพประจําป (SAR)  

ให สกอ. และเผยแพรบน

เว็บไซต 

                  

11. หนวยงานทุกระดบั

จัดทําแผนพฒันาปรับปรุง

ตามผลการประเมิน (A) 

และนําผลการประเมินไป

ใชในการจัดทําแผนปฏบิัติ

งานประจําปตอไป (P) 
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1.3  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
 

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหนวยงานละ 1 – 3 วัน โดยทุกหนวยงาน

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป  

3. มหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละคณะ/

หนวยงานสนับสนุน นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบดวย ประธานฯ  

และกรรมการประเมินฯ ที่ผานการฝกอบรมผูประเมินฯ ตามแนวทางการแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คนโดยมีผูประเมินภายนอกอยางนอย 

1 คน ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผูผานการฝกอบรม 

ผูประเมินฯ จาก website http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_ 

Training/qa_training.htm หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อนําเสนอใหสํานักประกัน

คุณภาพจัดทําคําสั่งแตงต้ังตอไป 

4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยสํานัก

ประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากสํานักประกันคุณภาพ ทําหนาที่เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินฯ แตละชุด ทั้งนี้ หากจํานวนบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 

ไมเพียงพอ สํานักประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ ที่ผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่สํานักประกัน

คุณภาพจัด เขาเปนฝายเลขานุการ  

5. ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) กําหนดใหสง

ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อสํานักประกันคุณภาพจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและ

สังเคราะหจัดทํารายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตอง
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และสอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน  ทั้งนี้ SAR ของหนวยงานตองจัดสงให

คณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาไปประเมินคุณภาพประจําป 

6. ภายหลังรับการประเมินฯ แลว รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

หนวยงานใหปรับแกไขตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

และสงมาที่สํานักประกันคุณภาพภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม    

7. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละ
คณะ/หนวยงานสนับสนุนแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงานที่

รับการประเมินฯ และสํานักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใหหนวยงาน

จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 ตุลาคม 

8. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือ

หนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย

ตองผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกหรือ

ภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 

• การตรวจประเมินในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาใหใช
เกณฑดังนี้ 

- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชา

หรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายใน

มหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไมเปนบุคลากรใน

ภาควิชา/หนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน 
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                  บทที่บทที่  2        เกณฑประเเกณฑประเมินคุณภาพภายในมินคุณภาพภายใน  
  

การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ใหความสําคัญกับการกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม 9 องคประกอบ

คุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน คือ 1. มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ประกอบดวย ก. 

มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานดาน 

พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) และ 3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
 
การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน  

 กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 3 

คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียง

บรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีพัฒนาการเทานั้น  

ตัวบงชี้แบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

สําหรับเกณฑประเมินแบงได 2 ลักษณะ คือ เกณฑเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน สัดสวน 

รอยละ และเกณฑเชิงคุณภาพ ไดแก แบบขอ (เปนเกณฑใหคะแนนโดยนับจํานวนขอ

ที่ทําได) และแบบระดับ (เปนเกณฑใหคะแนนการดําเนินงานเรียงลําดับแบบขั้นบันได)  
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การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้   
การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้มีความหมายของ

คะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 คะแนน ซึ่งมีความหมายของการใหคะแนน ดังนี้ 

- คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนนิการตามตัวบงชีท้ี่กําหนดบางสวนและ

ตํ่ากวามาตรฐานที่ควรจะเปน หรือผลการดําเนนิงานต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนนิงานตามตัวบงชีท้ี่กําหนดในระดับที่

ยอมรับไดและใกลเคียงกับมาตรฐาน หรอืมีผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนนิงานตามตัวบงชีท้ี่กําหนดครบถวน

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน 
ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือ 

ผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0   

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย  
การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานในรอบปที่ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผล

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือสูงกวาเปาหมาย ถือวาบรรลุ

เปาหมาย ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการประจําหนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนด 

ตํ่ากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  
การประเมินพัฒนาการ ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานในปที่ประเมินเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา โดยตัวบงชี้ที่มี

พัฒนาการพิจารณาจาก 2 กรณี ดังนี้ 
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1.   ผลการดําเนินงานในปที่ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
หรือ 

2.   ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผลการ

ดําเนินงานในปที่ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน  

ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปที่ผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไมมี

การประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะถือวายังไมมีพัฒนาการ 

สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการ

ประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการ

ประเมินในแตละตัวบงชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉล่ียของคะแนน 

รายตัวบงชี้ ท้ั งหมด  รายละเอียดการแปลความหมายผลการดํา เนินงาน 

ทุกองคประกอบสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1  การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

≤ 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01 – 2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

2.51 – 3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 
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                  บทที่บทที่  3        ตัวบงชี้การประเตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในมินคุณภาพภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น 

มีมุมมองในการประเมิน 3 ดาน ไดแก มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองตามการบริหารจัดการดานตางๆ 

โดยมีตัวบงชี้ทั้งหมด 50 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 – 3.4   

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและลําดับของตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพภายในตาม

องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
องคประกอบที ่ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน 

- 1 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 

1 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 

2 

2. การเรียนการสอน 4 

ตัวบงชี้ที่ 

2.4, 2.5, 

2.6 และ 

2.13 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 

2.2, 2.3, 2.7 

และ 2.8 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.9, 

2.10, 2.11, 

2.12 และ 

2.14 

14 

3. การพัฒนานิสิต - 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.1, 

3.2 และ 3.3  

- 3 

4. การวิจัย 3 

ตัวบงชี้ที่ 

4.3, 4.9 

และ 4.10 

2 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 

และ 4.2 

5 

ตัวบงชี้ที่ 

4.4, 4.5, 

4.6, 4.7 และ 

4.8  

10 
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องคประกอบที ่ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 1 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 

2 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 

และ 5.5 

2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 

และ 5.4 

5 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 1 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 

1 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 

2 

7. การบริหารและจัดการ 2 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 

และ 7.9 

4 

ตัวบงชี้ที่ 7.1, 

7.2, 7.3 และ 

7.6 

3 

ตัวบงชี้ที่ 

7.4, 7.5 และ 

7.7 

9 

8. การเงินและงบประมาณ - 2 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 

และ 8.2 

- 2 

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- 2 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 

และ 9.2 

1 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 

3 

รวม 10 22 18 50 
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ตารางท่ี 3.2 จํานวนและลําดับของตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต 

- - 4 

ตัวบงชี้ที่ 2.9, 

2.10, 2.11 

และ 2.12 

4 

2. มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

2 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 

และ 7.9 

9 

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 

2.7, 7.1, 7.3, 

7.6, 8.1, 8.2, 

9.1 และ 9.2 

5 

ตัวบงชี้ที่ 1.2, 

7.4, 7.5, 7.7 

และ 9.3 

16 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

8 

ตัวบงชี้ที่ 2.4, 

2.5, 2.6, 2.13, 

4.3, 4.9, 4.10 

และ 5.2 

11 

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 

2.2, 2.3, 2.8, 

3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 5.1, 5.5, 

และ 6.1 

9 

ตัวบงชี้ที่ 

2.14, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 

4.8, 5.3, 5.4 

และ 6.2 

28 

3. มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรู และ

สังคมแหงการเรียนรู 

- 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 

และ 7.2 

- 2 

รวม 10 22 18 50 
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ตารางท่ี 3.3 จํานวนและลําดับของตัวบงชีก้ารประเมินคุณภาพภายในตาม

มุมมองการบรหิารจัดการดานตางๆ 
มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนได 

สวนเสีย 

2 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 

และ 5.2 

8 

ตัวบงชี้ที่ 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 5.1, 5.5 

และ 9.2 

9 

ตัวบงชี้ที่ 2.9, 

2.10, 2.11, 

2.12, 2.14, 

5.3, 5.4, 6.2 

และ 7.4 

19 

2. ดานกระบวนการภายใน 1 

ตัวบงชี้ที่ 2.13 

6 

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 

2.1, 6.1, 7.1, 

7.6 และ 9.1 

3 

ตัวบงชี้ที่ 1.2, 

7.7 และ 9.3 

10 

3. ดานการเงิน 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 

และ 7.8 

2 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 

และ 8.2 

- 4 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และ

นวัตกรรม 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.5, 

2.6, 4.9, 

4.10 และ 7.9 

6 

ตัวบงชี้ที่ 2.7, 

2.8, 4.1, 4.2, 

7.2 และ 7.3 

6 

ตัวบงชี้ที่ 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 

4.8 และ 7.5 

17 

รวม 10 22 18 50 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ

คุณภาพ 9 ดาน และความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ภายนอก 
 

ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน                2 ตัวบงชี ้

1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตวับงชี้เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ 

สกอ. 1.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 

2 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม

ตัวบงชีข้องการปฏบิัติงานที่กําหนด 

สกอ. 1.2 ผลผลติ ปงบประมาณ 

 องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน                                                 14 ตวับงช้ี 

3 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสตูร 

สกอ. 2.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

4 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ   

สกอ. 2.2 

สมศ. 6.6 

ก.พ.ร. 17 

กระบวนการ ปการศึกษา 

5 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบคุคล องคกร และชุมชนภายนอก

มีสวนรวม 

สกอ. 2.3 กระบวนการ ปการศึกษา 

6 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

สกอ. 2.4 

สมศ. 6.2 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

7 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 สดัสวนของอาจารยประจําที่มี

วุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท  ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา 

สกอ. 2.5 

สมศ. 6.3 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 
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ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

8 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 สดัสวนของอาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

สกอ. 2.6 

สมศ. 6.4 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

9 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

สกอ. 2.7 

ก.พ.ร. 16 

กระบวนการ ปการศึกษา 

10 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 มีระบบและกลไกสนบัสนุนให

อาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน  

สกอ. 2.8 กระบวนการ ปการศึกษา 

11 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชพี

อิสระภายใน 1 ป 

สกอ. 2.9 

สมศ. 1.1 

ก.พ.ร. 4.1.1 

ผลผลติ ปการศึกษา 

12 ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  

สกอ. 2.10 ผลผลติ ปการศึกษา 

13 ตัวบงชี้ท่ี 2.11 ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑติ  

สกอ. 2.11 

ก.พ.ร. 6.1 

ผลผลติ ปการศึกษา 

14 ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของนิสติปจจบุันและ

ศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคณุยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬีา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน

สิ่งแวดลอม ในระดับชาติ หรอืนานาชาต ิ

สกอ. 2.12 

สมศ. 1.5 

ผลผลติ ปการศึกษา 

15 ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสตูรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ 

 

สกอ. 2.13 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 
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ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

16 ตัวบงชี้ท่ี 2.14 ระดับความพึงพอใจของนสิิตตอ

คุณภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

สมศ. 6.7 

 

ผลผลติ ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 3 การพฒันานสิติ                                                     3 ตัวบงช้ี 

17 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและ 

ศษิยเกา   

สกอ. 3.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

18 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑติทีพ่ึงประสงค 

สกอ. 3.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

19 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา   มก. กระบวนการ ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 4 การวจิัย                                                             10 ตัวบงชี้ 

20 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

สนับสนุนการผลติงานวิจัยและงานสรางสรรค   

สกอ. 4.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

21 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

สกอ. 4.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

22 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยประจํา 

สกอ. 4.3 

สมศ. 2.2, 2.3

ปจจัยนําเขา ปงบประมาณ 

23 ตัวบงชี้ท่ี 4.4 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคท่ีตพีิมพเผยแพร ในระดบัชาต ิและ

ระดับนานาชาต ิตอจํานวนอาจารยประจํา 

สกอ.4.4 

ก.พ.ร.4.2.1 

ผลผลติ ปปฏิทิน 

24 ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

อยางชดัเจนตอจาํนวนอาจารยประจํา   

 

 

สกอ. 4.4 

ก.พ.ร. 4.2.2 

ผลผลติ ปปฏิทิน 
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ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

25 ตัวบงชี้ท่ี 4.6 จํานวนผลงานวิจัย และงาน

สรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

สกอ. 4.4 

สมศ. 2.7 

ก.พ.ร. 3.2 

ผลผลติ ปปฏิทิน 

26 ตัวบงชี้ท่ี 4.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ

การจดลขิสิทธิ ์และ/หรอื ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถอืได ตออาจารยประจํา   

ก.พ.ร. 4.2.3 ผลผลติ ปการศึกษา 

27 ตัวบงชี้ท่ี 4.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรอืระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา           

สกอ. 4.5 

สมศ. 2.6 

ก.พ.ร. 3.1 

ผลผลติ ปปฏิทิน 

28 ตัวบงชี้ท่ี 4.9 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ

ทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ตออาจารยประจํา 

สมศ. 2.4,  

2.5 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

29 ตัวบงชี้ท่ี 4.10 รอยละของอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ และ/หรือ นําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

สมศ. 5.9 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม                               5 ตัวบงช้ี 

30 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

หนวยงาน  

สกอ. 5.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

31 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพในระดับชาต ิหรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

สกอ. 5.2 

สมศ. 3.2 

ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 
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ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

32 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ และวิชาชพี ท่ีตอบสนอง

ความตองการพฒันา และเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตออาจารยประจํา   

สกอ. 5.3 

สมศ. 3.1 

ผลผลติ ปการศึกษา 

33 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระดบัความพงึพอใจของ

ผูรับบริการ 

สกอ. 5.4 ผลผลติ ปการศึกษา 

34 ตัวบงชี้ท่ี 5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน 

และการวิจัย 

สมศ. 3.3 กระบวนการ ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม                                  2 ตัวบงช้ี 

35 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

สกอ. 6.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

36 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลกัษณ

ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสติเต็มเวลา

เทียบเทา 

สมศ. 4.1 ผลผลติ ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ                                                      9 ตัวบงช้ี 

37 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

มก. กระบวนการ ปการศึกษา 

38 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

สกอ. 7.3 กระบวนการ ปการศึกษา 

39 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 

สกอ. 7.4 กระบวนการ ปการศึกษา 



      คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 20 

ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

40 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระดบัความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาหนวยงาน 

สกอ. 7.6 

ก.พ.ร. 13 

ผลผลติ ปการศึกษา 

41 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 รอยละของอาจารยประจําที่

ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

สกอ. 7.7 ผลผลติ ปการศึกษา 

42 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

สกอ. 7.8 กระบวนการ ปการศึกษา 

43 ตัวบงชี้ท่ี 7.7 ระดบัความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบคุคล 

สกอ. 7.9 

ก.พ.ร.12.2 

ผลผลติ ปการศึกษา 

44 ตัวบงชี้ท่ี 7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

สมศ. 5.10 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

45 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 รอยละของบคุลากรประจํา 

สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชพีทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  

สมศ. 5.11 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ                                          2 ตัวบงชี้ 

46 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ 

สกอ. 8.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 

47 ตัวบงชี้ท่ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

 

 

 

สกอ. 8.2 กระบวนการ ปงบประมาณ 
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ลําดับ 
ที่ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป 

 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ                           3 ตัวบงช้ี 

48 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในทีเ่ปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

สกอ. 9.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

49 ตัวบงชี้ท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู

และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสติ 

สกอ. 9.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

50 ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดบัความสําเร็จของการ

ประกันคณุภาพภายใน 

สกอ. 9.3 

ก.พ.ร. 7.1 

ผลผลติ ปการศึกษา 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  การเรียนการสอน  การวิจัย  

การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินการ

ตามพันธกิจแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น การกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจน

การพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะ 

จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่ระบุ

ขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ

คณะเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท   
 กลยุทธ หมายถึง วิธีการอันแยบคาย หรือกศุโลบายตางๆ ในการดําเนินงาน  

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่

กําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะ จากแผนกลยุทธนํามาจัดทําแผนดําเนินการ 

แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานประจําป ซึ่งเปนแผนการทํางานของเวลา 1 ป ในแผน 1 ป

นี้จะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงชี้ที่กําหนดวาจะตอง

ทําใหได ซึ่งการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้จะนําไปคํานวณตัวบงชี้ที่ 1.2 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
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 อยางสมํ่าเสมอ (ในเกณฑมาตรฐานระดับ 6) หมายถึง มีการดําเนินการใน

ชวงเวลาที่ควรดําเนินการทุกครั้ง นั่นคือ มีการวิเคราะหแผนการดําเนินงานกับแผน 

กลยุทธทุกป เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปนแผนที่จัดทําเปนรายป สวนการวิเคราะห

ความสอดคลองกับแผนของชาติ สภาพการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต

ดําเนินการเมื่อมีการปรับเปล่ียนแผนของชาติ หรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 อยางตอเน่ือง (ในเกณฑมาตรฐานระดับ 7) หมายถึง มีการนําผลการ

ประเมินและผลการวิเคราะหในเกณฑมาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรุง

แผนการดําเนินงานทุกป  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ ยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  

อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ

แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง

สม่ําเสมอ  
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7. มีการนาํผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรบัปรุงกลยุทธและ

แผนการดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตางๆ 

ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด

เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

เปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง 

กลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
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ขอมูลที่ตองการ 
1. ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน ของคณะ  

2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ  

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาคณะมีกลไกดําเนินงานเพื่อกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติงานประจําป

ของคณะ  

4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ

กับภารกิจหลักของคณะ หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

ทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะ  

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา คณะมีการรายงาน 

การดําเนินงานในตัวบงชี้นี้  

8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด  

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหคณะสามารถติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว โดย

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานของคณะ โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ และดานงาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท   
 ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด หมายถึง ตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปที่กําหนดโดยคณะ ตามที่ปรากฏในตัวบงชี้ที่ 1.1 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 60 – 74  

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 75 – 89  

บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 90 – 100  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบ

ปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงชี้ และผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  
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×

2.1  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ  

2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความ

เชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  

2.3   การมีสวนรวมของผูบริหารของคณะ 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนตัวบงชีต้ามแผนปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณทีบ่รรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

 

 

 

 

 

100 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  

พันธกิจ และความพรอมของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน

วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบ

และกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลง  

คําอธิบาย/นิยามศัพท   
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตอง

ทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองประกาศ

ใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่นๆ 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรอบป

การศึกษาที่ประเมิน และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ของ สกอ.  

การนับจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ

แผน (ก) และปริญญาเอก) หลักสูตรระดับปริญญาโทใดๆ ที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข ใหนับเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

เทานั้น หากหลักสูตรดงักลาวมีแตนิสิตลงทะเบียนเรียนในแผน ข จะไมนับ 

การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก นับหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนใน

รอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน (ทั้งนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ
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อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต แตไมนับรวม

หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดดําเนินการแลว) 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต

บัณฑิต  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน 

รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  รอยละของบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป และรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา เปนตน  

5. มีการนําผลการวิ เคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 

และปรญิญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  
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เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหม หรือปดหลักสูตรเดิมให

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความ

ตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต

ทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของคณะ 

2. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมให
อยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. จัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกําหนดทิศทางและ

วัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร การดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิต 

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหาร

หลักสูตร  

4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ 

ประจําทุกปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน รอยละของบัณฑิตที่ทํางาน 

ตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนิสิตรุนใหม  
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาคณะมีแผนการผลิตบัณฑิตและมี

ระบบ และกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

โดยคํานึงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและ

มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต เชน ภาวะการมีงานทํา และ

การทํางานตรงสาขาของบัณฑิต เปนตน 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหาร

หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานสิิต 

และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 34 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุน 

ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูเรียนเปน

เรื่องสําคัญ โดยมุงใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่

ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหา

ความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริง

ของการทาํงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรม

และกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตางๆ 
 นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม

ศักยภาพ โดยสะทอนจากการที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทํา

โครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ไดแก การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning: PBL) การเรียนรู

เปนรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  

การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

(Self-Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) การเรียนรูที่เนนการ

วิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based Learning) และการเรียนรูที่ใชวิธีสราง

ผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)  
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 การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ี
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร หมายถึง มีวิธีการ

ประเมินผลการเรียนของผูเรียน และการสอนของอาจารยที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการเรียนรูในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะหพัฒนาการของผูเรียนประกอบ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร  

3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน  

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด
ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5  ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งมี

การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

เชน การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) การเรียนรูเปน

รายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) การสอน

แบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self - Study) การเรียนรู

จากการทํางาน (Work – based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู (Research – based Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึก

ทางปญญา (Crystal – based Approach)  

2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางผูเรียนกับ 

อาจารย และระหวางผูเรียนกับผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน  

3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แตยืดหยุนและ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการการเรียนรูของผูเรียน ทั้งความยืดหยุน

ดานชวงเวลาเรียน และ/หรือดานตําแหนงและสถานที่เรียน และ/หรือดานวิธีการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และ/หรือดานอื่น ๆ  

4. มกีารติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน

และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ  
ขอมูลท่ีตองการ 

1. ระเบียบปฏิบัติการใหความรูความเขาใจกับอาจารย ผูสอน  ถึง

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา เชน อาจารยผูสอนมีสวนรวมในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หรือไดรับมอบเอกสารหลักสูตรทุกคน นอกจากนี้ควรมี

แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning  
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2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน ตารางการเปดใหบริการนิสิตใชหองสมุด

และหองคอมพิวเตอรตอวัน  

3. แฟมประวัตินิสิต ผลงานของนิสิต ตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และหลักฐานการนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน  

5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เชน จํานวนคณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัด

การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนใน

ภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project / special problem วิชาสัมมนาหรือวิชาที่

มอบหมายใหนิสิตคนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวน

โปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทาง

เครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน  

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน  

7. ระเบียบปฏิบัติการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน เชน 

กําหนดใหอาจารยผูสอนระบุการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

ประกอบการรายงานผลสอบ หรือประกอบการเสนอประมวลการสอน รวมทั้งผลงาน

อาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา

ผูเรียน  
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก 
มีสวนรวม 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคล

ในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ คณะจึงควรใหบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ต้ังแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวย

ในการเรียนการสอน และการฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมาชวยในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน 

หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกร หนวยงานภายนอก  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ

การสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ  ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร 

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
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เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  

2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและ

ทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร ชุมชนภายนอก  

3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมาชวยในการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงาน และการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก  

2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอก  

3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมในขอ 1 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ 

สัดสวนอาจารยตอนิสิต ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาตาม

เกณฑการจัดกลุมสาขาวิชามาตรฐานสากล (International Standard Classification 

of Education: ISCED) และลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย นอกจากนี้ สัดสวน

อาจารยตอนิสิตยังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ เชน เปาหมายการผลิต

บัณฑิต การวางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน

ตอการเรียนการสอน 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES)  

หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการ

ลงทะเบียน ดังนี้ 

 ระบบทวิภาค - สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอ

ปการศึกษา (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา) 

  - สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการภาคปกติ และ

โครงการภาคพิเศษ: ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอป

การศึกษา (12 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกต)ิ 
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ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังน้ี 
1. คํานวณคาหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของ

ผลคูณระหวางจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน กับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปด

สอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมด

กําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสตูรการคํานวณ ดังนี้ 

                       SCH  =  Sn i c i  

 เมื่อ   n i     =    จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

  c i  = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้  
FTES  =      SCH 

             จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้นๆ 

 
ท้ังนี้ ใหหนวยงานใชขอมูลจากกองแผนงาน 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥+10% หรือ ≤ -10% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99% และ -6 – (-9.99) % 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 

ของเกณฑมาตรฐาน 
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ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัด

เดียวกับ FTES ระดับปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอ

จํานวนอาจารยประจํา  
 

สาขา 
 

ตัวปรับคา  
(นําไปคูณกบัคา FTES 
ระดับบัณฑติศกึษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสขุภาพ  1   8 : 1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 2                   20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร  2                   20 : 1 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผงัเมือง  1   8 : 1 

5. เกษตร ปาไมและประมง  2                   20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บญัช ี

การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

1.8 

 

                  25 : 1 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  1.5                   25 : 1 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกต

ศิลป  

1.8                     8 : 1 

9. สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร  1.8                   25 : 1 

ตัวอยางการปรับคานิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดบัปริญญาตรี 
นิสติเตม็เวลาในหนวยนบัปริญญาตร ี

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสขุภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑติศกึษา 

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2×FTES ระดับ

บัณฑติศึกษา) 

3. กลุมสาขามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8×FTES ระดับ

บัณฑติศึกษา) 
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ขอมูลท่ีตองการ 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่แสดงจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

และจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคา

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

ระดับปริญญาตรี เพื่อหาสัดสวนของอาจารยที่ดูแลนิสิตที่แทจริง (การคํานวณคา 

FTES นั้นกองแผนงานจะเปนผูคํานวณ) 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวน FTES ตออาจารยประจํา   =    จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาในหนวยนับปริญญาตรี 

           จํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะที่ปฏบิัตงิานจริง) 

100
านเกณฑมาตรฐ

านเกณฑมาตรฐ ประจําตออาจารย FTESจํานวน 
 ฑ ื่อนจากเกณวามคลาดเคลรอยละของค

-
×=  

ตัวอยาง 
 การหาความคลาดเคลื่อนของจํานวน FTES ตออาจารยประจําของคณะ A 

ซึ่งอยูในกลุมสาขาวทิยาศาสตร ซึ่งมีขอมูลดิบดังนี ้

- เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจํากลุมสาขาวทิยาศาสตร คอื 20 

- อาจารยประจํา   จํานวน    251 คน 

- นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) จํานวน 4,272 คน  

จะได จํานวน FTES ตออาจารยประจํา =    
251

4,272    =   17.02 

ดังนั้น รอยละของความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ = 100
20

2017.02
×

−    

        =  -14.90  
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท  
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตออาจารยประจํา  

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา  
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่

มีความรู ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอ 

พันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หมายถึง อาจารยที่ไดรับ

วุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 

รับรอง (ไมนับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ) หรือ ไดรับวุฒิการศึกษาสูงสุดในสาขา

นั้นๆ เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเปน 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้ เปนตน 

 คุณวุฒิอาจารยประจํา พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับ หรือเทียบเทา 

ตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิ

การศึกษา ใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น 

 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 1 – 39  
หรือ  
วุฒิปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 40 – 59  

แตวุฒิปริญญาตรี  

มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 40 – 59  

และ  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ

หรือนอยกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอก

มากกวาหรือเทากับรอยละ 

60 และ  

2. วุฒิปริญญาตรี 

มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอก

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ

หรือนอยกวารอยละ 5  

ขอมูลท่ีตองการ 
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น นับรวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ โดยใหนําเสนอแยกคุณวุฒิของอาจารยเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก 

สูตรในการคํานวณ  

จํานวนอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 
 

จํานวนอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเทา 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 
 

× 100 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนาํเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่คณะจะตองสงเสริมใหอาจารยทําการศึกษาวิจัย

เพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง

ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ

ของมหาวทิยาลัย 
คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ รองศาสตราจารย หรือ ศาสตราจารย  

 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

ขอมูลท่ีตองการ 
 รวบรวมขอมูลตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําจากสํานักงาน

เลขานุการคณะ/งานบุคคล ดังนี้ 

1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้นรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยก

ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 
 
 
 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              47 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 1 – 44  
หรือ  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันอยู 

ระหวางรอยละ 45 – 69  

แตผูดํารงตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไป นอยกวารอยละ 

30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 45 – 69 

และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ขึ้นไปเทากับหรอืมากกวา

รอยละ 30  
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 70 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน

เทากับ หรอืมากกวา 

รอยละ 70 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปเทากบัหรอื

มากกวารอยละ 30  

สูตรในการคํานวณ  

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน 

           จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. และ ศ. รวมกัน 

        จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 

 

× 100 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณ

อักษร มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณอันแสดงถึงความ

มีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พรอมทั้งกําหนดกลไกที่จะกํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของคณาจารย 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. มีกระบวนการและกลไกในการดําเนินการกับผูที่ ไมปฏิบั ติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการอยางนอย 

4 ขอแรก 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการแตงต้ังคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษา

วิเคราะห เพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมที่สอดคลองกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

และไดรับอนุมัติ 

3. มีคูมือหรือเอกสารเผยแพรการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

พรอมการเผยแพรใหคณาจารยรับทราบโดยทั่วกัน 

4. มีกระบวนการและกลไกกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จ และมาตรการดําเนินการกับผูที่ไม

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

5. มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ และการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการ

ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของ

คณะ และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของ

คณะ ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบั ติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย เชน คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ

ดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การกํากับดูแล และประเมินผล

กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
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4. กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

5. จํานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการ

จัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูและการเรียนรู คณะควรมีระบบและกลไกเพื่อการสนับสนุนใหอาจารย

ทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน

ที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ แบบฝก ส่ืออุปกรณ หรือ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนใช

เพื่อแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือพัฒนาการสอนของผูสอน โดยมี

เปาหมายเพื่อยกระดับการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการ PAOR (Plan Action 

Observe Reflex) คือ มีการวางแผน นําแผนไปปฏิบัติ สังเกตผลที่เกิดขึ้น และสะทอน

ผลวาสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนาผูเรียนไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม 

ดานการเรียนการสอน  
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3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. มีการวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา 

นวัตกรรมตลอดเวลา  

3. จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4. มีการสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนของคณะ และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและ

ปรับปรุง 
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2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนของคณะ ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ กํากับ ดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม กระบวนการติดตาม

ประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

4. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย เชน การ

จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ

โมดูล การสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem-based learning แบบ research – 

based learning การจัดการเรียนการสอนแบบ Max@Learn การพัฒนารูปแบบส่ือ

การสอนเพื่อสรางความเขาใจของผูเรียน เปนตน  
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ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะทราบถึงการไดงานทําของบัณฑิต ซึ่งชี้ใหเห็นวาบัณฑิตในสาขา

นั้นเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากนอยเพียงใด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่

สงผลถึงคุณภาพของกําลังคนที่ผลิตออกไป และสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับใน

สาขาวิชาที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถมากขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท   
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

(นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในปการศึกษานั้น) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 

หรือภาคนอกเวลาราชการ 

 บัณฑิตที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา (หรือทํากิจการ

ของตนเองที่มีรายไดประจํา) ภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดย

ไมนับรวมผูที่มีงานทําอยูกอนแลว ศึกษาตอ เกณฑทหาร และอุปสมบท และใหนับ

เฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถามภาวะการไดงานทาํเทานั้น 

 การนับการมีงานทําใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ

สรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได สําหรับการนับจํานวนผูที่มีงานทํา

ของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะ 

ผูที่เปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทําหรือทํากิจการของ

ตนเองที่มีรายไดประจําอยูกอนแลว  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 59  รอยละ 60 – 79  รอยละ 80 หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
 ขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตในระดับมหาวิทยาลัยที่

รวบรวมในชวงปการศึกษาที่มีการประเมิน โดยใชขอมูลของกองแผนงาน จากเว็บไซต 

http://www.planning.ku.ac.th  

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทํา  

และประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา – จํานวนบัณฑิต 

ระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบท และเกณฑทหาร 

 
หมายเหต ุ  
 ขอมูลบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวการณไดงานทํา  ใหรวบรวมขอมูลในป

การศึกษาที่ประเมินฯ เชน การประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552 เก็บขอมูล

บัณฑิตที่ไดงานทําในชวงปการศึกษา 2552 คือ บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2551 

 ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวบงชี้นี้ ใหใชกลุมเปาหมาย คือ ผูสําเร็จ

การศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่มีความเปนตัวแทน

ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ 

(ครอบคลุมทุกหลักสูตร) 

 

 
 

× 100 



      คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 56 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ  

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 

คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่เห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร  

การไดรับการยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้ การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่

แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
เงินเดือน หรือคาตอบแทนที่ไดรับเฉล่ียตอเดือน คิดตามเกณฑเงินเดือน

เร่ิมตนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ปริญญาตรีเริ่มตนที่ 7,940 บาท 

ทั้งนี้ เกณฑอัตราเงินเดือนดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเกณฑที่ กพ. อนุมัติให

มีการเปลี่ยนแปลง 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 74  

ไดรับเงินเดือนเทากบัหรอื

สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – 99  

ไดรับเงินเดือนเทากบัหรอื

สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 

ไดรับเงินเดือนเทากบัหรอื

สูงกวาเกณฑ กพ. 
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ขอมูลท่ีตองการ (จากกองแผนงาน) 

ขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตในระดับมหาวิทยาลัยที่

รวบรวมในชวงปการศึกษาที่มีการ โดยใชขอมูลของกองแผนงาน  จากเว็บไซต 

http://www.planning.ku.ac.th ดังนี้ 

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด และจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/ 

มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระในปการศึกษานั้นๆ 

2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนรายไดเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเงินเดือน
ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ในปการศึกษานั้นๆ 

สูตรการคาํนวณ  

จํานวนบัณฑติระดับ ป.ตร ีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทํา 

และประกอบอาชพีอสิระ และไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ หรือ 

สูงกวาเกณฑหลงัสําเร็จการศึกษา 

จํานวนบัณฑติระดับ ป.ตร ีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทํา หรือประกอบ 

อาชีพอิสระหลังสาํเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต  

ประเภทของตัวบงช้ี   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิต

และการตอบสนองความตองการของสังคม โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของ

บัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา

นั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับ

ความพึงพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต   หมายถึง 

คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่ทํางาน

ดวย ตั้งแต 1 – 3 ป ทั้งนี้ การประเมินตองครอบคลุม ทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรู

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผล

ตอการทํางาน และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ทั้งนี้ ใหใชขอมูลจากกองแผนงาน โดยคาระดับคะแนนจากผลสํารวจความ 

พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต เปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

(เทียบจากคา 5 ระดับ) 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑการประเมนิ   

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1 – 2.49  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  คาเฉลี่ย 3.50 หรือมากกวา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกายและ

จิตใจ มีความรู ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

เปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

การดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนิสิตและศิษยเกาในเรื่องของการ

ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 นิสิตหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง   
หมายถึง นิสิต หรือศิษยเกาที่ไดรางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณของหนวยงานตางๆ  

เชน หนวยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัด หนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเปนองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ

ประเภทของรางวัลที่มอบ ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 รางวัล หรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการหรือวิชาชีพ 
หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ผานการแขงขันหรือไดรับการคัดเลือกใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 การนับรางวัลสามารถนับไดทั้งรางวัลของนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ 

ทุกระดับการศึกษา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบัน
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เหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และการนับสามารถนับซํ้าได หากนิสิต หรือ

ศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – 0.015  รอยละ 0.016 – 0.029  1. มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 0.030 และ  

2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย

และหรือวทิยานิพนธมากกวา

หรือเทากับรอยละ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1  

แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ขอมูลท่ีตองการ 
 จํานวนและชื่อนิสิตและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง

ในดานวิชาการ วิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม โดยเปนรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีลายลักษณอักษรปรากฏ ทั้งนี้ ใหนับนิสิตที่ไดรางวัล 

ในรอบปปจจุบันจากนิสิตปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ 

ผานมา  
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สูตรในการคํานวณ 
 

เกณฑคะแนน 1 คะแนน 2 และคะแนน 3 ขอ 1 

จํานวนนิสิตปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 
เกณฑคะแนน 3 ขอ 2 

จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ 

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ 

วิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ 

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ งมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ การ

ฝกนักวิจัยภายใตการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยทํา

หนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตที่รับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย 

ตัวบงชี้นี้นอกจากแสดงถึงการมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตแลว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการ

ฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติที่จะเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยที่มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดที่จะเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด  

การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หากประจําอยูในสาขาหนึ่ง แลวไปเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับอีกสาขาหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย สามารถนํามานับได แตจะ

ไมนับหากเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับมหาวิทยาลัยอื่น (เพราะขอมูลนี้จะนับใน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา) 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – 69 รอยละ 70 – 89 รอยละ 90 หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

3. คําส่ังของบัณฑิตวิทยาลัยที่แตงต้ังใหเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษาทีท่ําหนาที่เปนอาจารย 

ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรบัณฑิตศึกษาทีม่ีคุณสมบัติครบถวน 

ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ (เฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง) 
 

 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 2.14 ระดับความพงึพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะไดทราบขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับวิธีการ

ถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถของ

อาจารยผูสอน รวมถึงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูแสดง

ความคิดเห็นทั้งในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน เนื่องจากเชื่อวา

คุณภาพอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีจะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตดีดวย  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉล่ีย 1.00 – 3.00  คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00  คาเฉล่ีย 4.01 – 5.00 

ขอมูลท่ีตองการ 
ขอมูลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ที่ไดจากการสํารวจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการ

ประเมินอาจารยโดยนิสิต ซึ่งขอมูลไดมาจาก http://eassess.ku.ac.th และแสดงให

เห็นวาไดใชกลุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตทั้งหมด  

สูตรในการคํานวณ 

ผลรวมของระดับความพึงพอใจของแตละรายวิชา 

จํานวนรายวิชาที่ประเมนิทั้งหมด 
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา   

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะไดตระหนักถึงความครอบคลุมของการใหบริการตางๆ ที่จัดใหแก

นิสิตปจจุบันและศิษยเกา เชน บริการเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และพัฒนาประสบการณวิชาชีพ เปนตน 

คําอธิบาย/นิยามศัพท    
การจัดบริการแกนิสิตและศษิยเกา   หมายถึง  

1. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดส่ือ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการดานงานทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ  

2. การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน หอพัก

นิสิต สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนาย

อาหาร  

3. การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

4. การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา เชน 

ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปน

แกนิสิตและศิษยเกา  

5. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและ 

ศิษยเกาในรูปแบบตางๆ  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

 
 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              67 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1  

2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนิสิต 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและ 

ศิษยเกา  

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจํา 

ทุกป  

8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ

จัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนิสิตปที่ 1  

2. จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นิสิต เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรู และส่ือ

การเรียน เปนตน  

3. จัดบริ การด านกายภาพที่ ส ง เสริม คุณภาพชี วิ ตของนิ สิต  เช น  

สภาพแวดลอมคณะ สภาพหองเรียน สถานที่ออกกําลังกายและโรงอาหาร เปนตน  
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4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนิสิตทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับ
วิชาการ  

5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนิสิตและศิษยเกา เชน 

ทุนกูยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน  

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนิสิตและศิษยเกา  

7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนิสิตเปนประจํา
ทุกป เพื่อนําไปพัฒนาการบริการ  

ขอมูลท่ีตองการ 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะมีการจัดบริการแกนิสิต

และศิษยเกาใน 5 เรื่อง ไดแก บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

พัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการใหคําปรึกษา 

บริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา และโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา ดังตอไปนี้  

1. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1  

2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา  

3. หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนิสิตและ 

ศิษยเกา ไดแก ประกาศ แผนพับ การประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพ หรือ website ของ

คณะ  

4. ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ เครื่อง

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัด

ใหบริการแกนิสิต 

5. หลักฐานโครงการความรวมมือของคณะกับองคกรตางๆ ในการพัฒนา 

ประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา  
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6. ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนิสิตและศิษยเกาจากฝายกิจการ 
นิสิตของคณะและมหาวิทยาลัย  

7. รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวย
จัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและศิษยเกาเกี่ยวกับการ 
บริการที่ไดรับ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกบั  
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสมและครบถวน 

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
คําอธิบาย/นิยามศัพท    
 กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะ/

มหาวิทยาลัย และโดยสโมสรนิสิต เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนา

สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ดาน ไดแก (1) คุณธรรมและจริยธรรม (2) ความรู  

(3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุมกิจกรรมไมวา

จะเปนกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจะอยูในกลุมเดียวกัน 

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดกลุม

กิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอมจะอยูใน

กลุมเดียวกัน 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
คณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการส ง เสริมใหคณะ  และสโมสรนิ สิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบ 

ทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  
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2.1 กิจกรรมวิชาการ  
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

2.3 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

2.4 กิจกรรมนนัทนาการ  
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย 

คณะและสโมสรนิสิตทุกส้ินปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยาง
ตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดย

คณะ และสโมสรนิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในแตละ

ระดับการศึกษา  

2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนิสิตใหครบถวนอยางนอย
ในกิจกรรมตอไปนี้  

2.1 กิจกรรมวิชาการ  

2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

2.3 กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

2.4 กิจกรรมนนัทนาการ  
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2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม  

ทั้งที่ดําเนินการโดยคณะ และสโมสรนิสิตตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

ทุกส้ินปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

อยางตอเนื่อง (ตอเนื่อง หมายถึง มีการนําผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมทุกครั้งหลังการประเมิน) 

ขอมูลท่ีตองการ 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะมีการสงเสริมกิจกรรมนิสิต

ที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ  

1. คําส่ังแตงต้ัง หรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อ

ทําหนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนิสิต จําแนกตามประเภท 

กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต 

4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของคณะเกี่ยวกับการ 

สงเสริมงานกิจการนิสิตของคณะ 

5. คูมือนิสิตจากฝายกิจกรรมนิสิต 

6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งที่จัดโดยคณะ 

และสโมสรนิสิต 

7. เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกจิกรรมนิสิตของคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา   

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 อาจารยที่ปรึกษานับเปนหัวใจที่สําคัญยิ่งในการขัดเกลาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

สอดคลองตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนานิสิตใหเปน

บัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น การเปนอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนหนาที่ที่สําคัญประการ

หนึ่งของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และเปนกลไกหนึ่งของการพัฒนานิสิตได 

อยางยั่งยืนตอไป 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยท่ีปรึกษา หมายถึง ผูที่มีภาระรับผิดชอบในการติดตามดูแลใหการ

ชวยเหลือและประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา หมายถึง กระบวนการขับเคล่ือนใหอาจารย 

ที่ปรึกษาดูแลนิสิต และมีการประสานงานผูปกครอง และมีการนิเทศอาจารย โดย

กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน ที่ทําใหนิสิตไดรับการดูแล 

ใหคําปรึกษา แนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาอยางถูกตองเหมาะสม  เชน  การมี

คณะกรรมการอาจารยที่ป รึกษา  การกําหนดภาระหนาที่ความรับ ผิดชอบ 

แกคณะกรรมการอาจารยที่ป รึกษา  อาจารยที่ป รึกษา  การจัดนิ เทศอาจารย  

การประสานงานกับผูปกครอง เปนตน  

คณะกรรมการท่ีปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงต้ังขึ้น เพื่อทํา

หนาที่พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการทําหนาที่

เปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนิสิต ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะ 

2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษา 

แกอาจารยที่ปรึกษา 

3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา 

4. ประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารย 

ที่ปรึกษาทุกป 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ป รึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 

2. คูมืออาจารยที่ปรึกษา คูมือนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม จรรยาบรรณ

อาจารย ขอบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี คําสั่ง ประกาศ แบบฟอรมที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 

4. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา 

5. แผนการพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวิจัยและ
งานสรางสรรค   

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมี

แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยและ

งานสรางสรรคใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งสนับสนุนดานการ

จัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและ

ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 

เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย

อยางเหมาะสม 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรอืทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา
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ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามแผน

ของคณะและสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ 

ของชาติ  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ

งานสรางสรรค 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ  

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน  

6. มีการส ง เสริมความร วมมือระหว า งนักวิ จั ยกับองคกรภายนอก 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและ 

สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอื่นของคณะ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายตามแผนของคณะ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย

และของชาติ  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และ

งานสรางสรรค 

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย และงานสรางสรรคอยางเพียงพอ 

ทั้งทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ  

4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการทาํงานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานวิจัยของคณะ และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการ

ประเมินและปรับปรุง 

2.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบริหารงานวิจัย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือ 

หลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับ
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พรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ 

หรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแก

นักวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย  

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ  
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยัง

คณาจารย นิสิต วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน

เปาหมายที่จะนําการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับคณะ ดังนั้น

คณะตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยน

เรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงที่

เผยแพรตองมีคุณภาพ เชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรอืทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง
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ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

2. มีกระบวนการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีกระบวนการและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ 
1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน

วงการวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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2. มีกระบวนการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นิสิต 

และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร

ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ในการนํา

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัย

เจาของผลงาน 

ขอมูลท่ีตองการ  
1. คําสั่งหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทํา

ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. ขอมูลงานวิจัยของคณะที่อยู ในฐานขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.จัดทํา และ website  

ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของคณะ 

3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยกับ

องคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ของคณะ 

6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร 

เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยัง 
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ทุกกลุมเปาหมาย ทั้งคณาจารย นิสิต ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่คณะสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวง
วิชาการหรือนําไปใชประโยชน 

8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและ

สังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมผานชองทางตาง ๆ 

9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่คณะสนับสนุนใหจดสิทธิบัตร หรือซื้อ
ขายทรัพยสินทางปญญา 

10. รายชื่อเครือขายที่คณะมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจาก
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อวัดศักยภาพของอาจารยในการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย (เชน 

สวพ. และหนวยงานอื่นๆ) และภายนอกมหาวิทยาลัยมาใชในการทํางานวิจัย เปนการ

แสดงถึงชื่อเสียง และประสิทธิภาพในการดําเนินงานจนเปนที่ยอมรับจนไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง 

เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของคณะ 

และมหาวิทยาลัย ที่ไดจัดสรรใหนักวิจัยเพื่อทําวิจัยและงานสรางสรรค  
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย 

หมายถึง เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอก (แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. 

สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน แหลงทุนตางประเทศ แหลงทุนจากหนวยงาน

ภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย แหลงทุนจาก

ภาคเอกชน หรือแหลงทุนจากแหลงอื่นๆ) ที่ไดจัดสรรใหนักวิจัยเพื่อทําวิจัยและงาน

สรางสรรค  

การนับจํานวนเงินใหนับตามสัญญารับทุนในปงบประมาณ ไมใชจํานวนเงิน 

ที่เบิกจายจริง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อ
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×

การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปน

จํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

รอบระยะเวลา    รอบปงบประมาณ  (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 54,999 บาท/คน 55,000 – 79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่คณะ/มหาวิทยาลัยได

จัดสรรใหกับอาจารยและนักวิจัย  
3. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยจําแนกตามแหลงเงินทุน ไดแก แหลงทุนในประเทศ (สวทช. สกว. สกอ. 

และ วช.) แหลงทุนตางประเทศ หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่

ไมใชแหลงทุนวิจัย หนวยงานภาคเอกชน และแหลงอื่นๆ  

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก มก. 

              จํานวนอาจารยประจาํ และนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง) 
หมายเหตุ  

1. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายหนวยงาน ใหแบง

สัดสวนจํานวนเงินตามที่หนวยงานตกลงกัน 

2. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงาน

จํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในแตละป  

100 
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ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  
ในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิตอจํานวนอาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารยวาเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาติมากนอยเพียงใด อีกทั้งเปนการกระตุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยใหมากขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

รอบระยะเวลา รอบปปฏิทิน (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมนิ 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39  

 

 

1. รอยละ 40 หรือมากกวา 
หรือ 

2. รอยละ 30 – 39 แตมีจํานวนผลงาน

ตีพิมพในวารสารที่มี impact factor  

ไมนอยกวารอยละ 20 
หรือ 

3. รอยละ 30 – 39 แตมีจํานวนผลงาน

ที่อาจารยเปนนักวจิัยหลัก

(Corresponding Author) หรือเปนชื่อ

แรก (First Author) ตอจํานวนผลงาน

ตีพิมพระดับนานาชาติทีอ่ยูใน

ฐานขอมูล ISI ไมนอยกวารอยละ 20 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. งานวิจัย และ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับชาติ ระดับ

นานาชาติในปปฏิทินนั้น 

2. จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย ในปการศึกษานั้น ทั้งนี้นับเฉพาะ
อาจารยประจํา และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. ผลงานที่ตีพิมพเผยแพร รวบรวมจากผลงานในปปฏิทินนั้นๆ 

2. การตีพิมพเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่ตีพิมพเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับ

เพียง 1 ครั้ง ซึ่งควรนําเสนอผลการตีพิมพเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

3. การตีพิมพในวารสารนับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารนัน้ตอบรบั 



      คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 88 

4. ผลงานวิจัยที่ทํางานรวมกับสถาบันอื่นเมื่อมีการตีพิมพเผยแพรสามารถ 

นับได 

5. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หมายถึง บทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม (Proceedings) ซึ่งไมใชบทคัดยอ 

6. การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในปปฏิทิน
ที่ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

หรือระดับนานาชาติ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่

ตีพิมพ  ชื่อบทความ และเลขหนา  ชื่อผูเขียน 
 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมลูมาตรฐานสากล 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 

2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5. Biosis = http://www.biosis.org/ 

6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ 

(select ebscohost and then academic search premium) 

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
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การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ 

สกว. ใหการรับรองดวย โดยคณะสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารดังกลาวไดจาก 

http://www.trf.or.th 

แหลงในการตพิีมพเผยแพรผลงานวจิัย ประกอบดวย 
1. วารสารระดับชาติ 
2. วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  

3. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร  

จํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัย (เฉพาะที่ปฏบิัติงานจรงิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา   

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของคณะ เกิดจากการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ดังนั้น การที่

ผลงานวิจัยไดถูกถายทอด และนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ จึงเปนการสรางความคุมคาใหกับงานวิจัย และงาน

สรางสรรค 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทัง้ป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 
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การนํางานวิจัย หรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคไป

ใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 

และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของ

การใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้  

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการ

วิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ 

เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน  

2. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

สรางองคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนส่ิงทีส่ะทอน

ถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิง

นโยบายไมวาจะเปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่ง

ของการประกาศใชกฎหมายหรือมาตรการตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน 

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค

เพื่อพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา 

 การแจงนับงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน

อยางชัดเจน ใหนับจากวันที่นําผลงานมาใช และเกิดผลอยางชัดเจนภายในรอบปที่

ประเมิน โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัย หรืองานสรางสรรคนั้นจะมีการนําไปใชอัน
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กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้ หากมีการนําไปใชหลายครั้ง  

ใหหนวยงานคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนที่ชัดเจนที่สุดหรือมี

คุณคามากที่สุดมานําเสนอ 

 กรณีที่ผลงานที่ไดรับการอาง (Citation) จะไมนับในตัวบงชี้นี้ แตจะถูกนับใน

ตัวบงชี้ที่ 4.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอบระยะเวลา    รอบปปฏทินิ (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 25..)  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10 – 19  รอยละ 20 หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ

อันเปนผลจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน 

บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอกเปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอก

เปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

2. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใชในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตาม

วัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิต ผลจากการ

สัมภาษณอาจารย  บันทึกผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนิสิตที่แสดงไดวานิสิตมี

พัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

3. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/

กฎหมาย/มาตรการที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน 

ตัวอยางเชน มีจํานวนคณาจารยในหนวยงานที่ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น 
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หลังจากหนวยงานไดกําหนดนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัยสหวิทยการภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาวเปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อ

กําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของหนวยงาน เปนตน 

4. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการ

สอน/ ทฤษฎีการสอน/โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการ

สอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิต ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึกผลการ

ทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนิสิตที่แสดงไดวา นิสิตมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น

หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน 

5. จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับเฉพาะ
อาจารยประจํา และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัย (เฉพาะที่ปฏบิัติงานจรงิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ที่ 4.6 จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญา 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหคณะมีการคิดคนนวัตกรรม และมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร รวมทั้งการจดทะเบียนพันธุพืชพันธุสัตวดวย ซึ่งจะชวยสนับสนุนให

งานวิจัย และงานสรางสรรคมีคุณคา และเกิดมูลคาเพิ่ม 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทาง

ศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงานที่แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดง

ความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกใน

สาขานั้น 

  ทรัพยสินทางปญญา ในตัวบงชี้นี้ใหนับเฉพาะสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรทั้ง

ในและตางประเทศ 

 สิทธิบัตรเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่อยูใกลตัวทุกคนมากที่สุด 

หรืออาจจะกลาวไดวา สิทธิบัตรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทุกๆ คน คือ ส่ิงของหรือ

เครื่องใชตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันลวนแลวแตเปนผลที่ไดจากการประดิษฐคิดคน

ทั้งสิ้น เชน การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอก ซึ่งปจจุบันเปนผงซักฟอกชนิดเขมขนและมี
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ประสิทธิภาพในการซักลางสูง เปนตน ดังนั้น สิทธิบัตร จึงมีสวนชวยในการดํารงชีวิต

ของมนุษยใหมีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดิษฐ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ

อรรถประโยชน (Utility Model) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด 

การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ ลักษณะ

องคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา 

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตาง

ไปจากเดิม 

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) หมายถึง ความคิดสรางสรรค

เกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ที่แตกตางไปจากเดิม 

ผลิตภัณฑอรรถประโยชนหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา อนุสิทธิบัตร (Petty 

Patent) จะมีลักษณะคลายกันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับ

การพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐคิดคนเพียงเล็กนอย       

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ  หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ

ประดิษฐ  

รอบระยะเวลา    รอบปปฏทินิ (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25...)  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไดยื่นคําขอ และแกไขขอมูล อยูระหวางประกาศ

โฆษณา หรือมีการขอให

ตรวจสอบ  

ไดรับสิทธิบัตร หรือ 

อนุสทิธบิัตร อยางนอย  

1 ชิน้งาน 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาไดยื่นคําขอ และแกไขขอมูล เพื่อขอสิทธิบัตร หรือ 

อนุสิทธิบัตร 

2. หลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางประกาศโฆษณา หรือมีการขอใหตรวจสอบ 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

3. การนับจํานวนสิทธิบัตรสามารถนับสิทธิบัตรที่ตออายุไดดวย และนับ

รวมการจดทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว 

หมายเหต ุ  
 การนับจํานวนการจดทะเบียนจะไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และทะเบียน
เครื่องหมายการคา 
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ตัวบงชี้ที่ 4.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือ  
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา   

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การจดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   กฎหมายลิขสิทธิ์มี

วัตถุประสงคใหความคุมครอง ปองกันผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและทางศีลธรรม 

ซึ่งบุคคลพึงไดรับจากผลงานสรางสรรคอันเกิดจากความนึกคิด และสติปญญาของตน 

นอกจากนี้ยังมุงที่จะสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงาน กลาวคือ เมื่อ 

ผูสรางสรรคไดรับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายและสติปญญาของตน ก็ยอม 

จะเกิดกําลังใจที่จะคิดคนสรางสรรคและเผยแพรผลงานใหแพรหลายออกไปมากยิ่งขึ้น 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

การกระตุนใหเกิดการพัฒนาสติปญญาของคนในชาติ เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะ

นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตํารา หรือหนังสือตามที่

กําหนดในประกาศ กพ.อ. ดังนี้ 

- ตํารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่ เรียบเรียงอยางเปนระบบ  

อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือ

หลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็น

ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรูไปสู

วงวิชาการ และ/หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร

หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่

เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของผูเขียนที่
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สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ 

และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 

ผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะ

อุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น โดยงานที่

สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครอง โดย 

ผูสรางสรรคจะได รับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดใหความคุมครองแกงาน

สรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  ส่ิงพิมพ  คําปราศรัย  โปรแกรม

คอมพิวเตอร ฯลฯ) 

2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 

3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย  

ศิลปประยุกต ฯลฯ) 

4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทาํนองและเนื้อรอง ฯลฯ) 

5. งานส่ิงบนัทึกเสียง (เทป ซีดี) 

6. งานโสตทัศนวสัดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมทีั้งภาพและเสียง) 

7. งานภาพยนตร 

8. งานแพรเสียงแพรภาพ 

9. งานอืน่ใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 
 
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ : สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแตผูสรางสรรคได

สรางสรรคผลงานออกมาโดยไมตองจดทะเบียน หรือผานพิธีการใดๆ  
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การคุมครองลิขสิทธิ์ : ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียว ในการใช

ประโยชนจากผลงานสรางสรรคของตน ในการทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรตอ

สาธารณชน รวมทั้งสิทธิในการใหเชา โดยทั่วไปอายุการคุมครองสิทธิจะมีผลเกิดขึ้น

ทันทีที่มกีารสรางสรรคผลงาน โดยความคุมครองนี้จะมีตลอดอายุของผูสรางสรรคและ

คุมครองตอไปอีก 50 ปนับแตผูสรางสรรคเสียชีวิต  

ประโยชนตอผูบริโภค : การคุมครองและพิทักษสิทธิในผลงานลิขสิทธิ์  

มีผลใหเกิดแรงจูงใจแกผูสรางสรรคผลงานที่จะสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาทาง

วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสูตลาดสงผลใหผูบริโภคไดรับความรู ความบันเทิง และ

ไดใชผลงานที่มีคุณภาพ 
หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

หมายถึง  หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจ

ถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการ

พิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มี

กระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ  

(Peer Review) ซึ่งเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

กอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ 

หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 

 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 10 – 19  รอยละ 20 – 29  รอยละ 30 หรอืมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

1.1 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จาก

หนวยงานที่เชื่อถือได ในปการศึกษา 

1.2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ ได รับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได ในปการศึกษา 

1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรอง

คุณภาพ ซึ่งออกโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได ในปการศึกษา เชน 

หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ เปนตน 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น นับเฉพาะท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเปน

เจาของงานลิขสิทธิ์ โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา

ผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรม

ทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่ 

http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php? Option=com_docman&task=c

at_view&gid=777&Itemid=428 และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 

สัปดาห 

2. การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จะนับได

ตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนงัสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปการศึกษาที่ประเมิน จากหนวยงานภายนอก
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สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางยื่น

จดลิขสิทธิ์ 

3. การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อ

ผลงานวิชาการนั้นไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตํารา

ทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ตามประกาศ กพ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และไดรับการตีพิมพภายในปการศึกษาที่ประเมิน โดยนับ

การตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซํ้ากรณีไดรับการตีพิมพ 

หลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางกระบวนการตีพิมพ 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิฯ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.8 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดบั
นานาชาติตออาจารยประจาํ           

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การเผยแพรผลงานวิจัยที่คณะวิชาสรางขึ้นมีหลายชองทาง เริ่มต้ังแตการ 

เผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ คณะอาจสงเสริมให

ผลงานวิจัยของคณะไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น และการ

ไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเปนการขยาย

ฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

บทความท่ีไดรับการอางอิง หมายถึง บทความที่ไดรับการอางอิงโดย

งานวิจัยของผูอื่น 

รอบระยะเวลา     รอบปปฏิทนิ   (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              103 

×

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปปฏิทิน โดยไมนับซํ้าแมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น นับท่ีปฏิบัติงาน
จริง และลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ  

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

จํานวนอาจารยประจํา และนกัวิจัย (รวมลาศึกษาตอ) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.9 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจัย และ 
งานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  
ตออาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี ้  ปจจัยนาํเขา  

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อดูศักยภาพของอาจารยประจําในการขอทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับ

งานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือใหคํานวณเปน

จํานวนเงนิตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

โดยแหลงทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยจําแนก

ดังนี้ 

1. แหลงทนุในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2. แหลงทนุตางประเทศ 

3. จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลง

ทนุวิจัย 

4. จากภาคเอกชน 

5. จากแหลงอื่นๆ 

อาจารยประจํา  หมายถงึ บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

 นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 
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รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไมนับซํ้าแมวาอาจารยประจําหรือนักวิจัย 

ทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุน ในรอบปการศึกษานั้น 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยที่ไดรับทนุทําวจิัยและงานสรางสรรคฯ 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.10 รอยละของอาจารยประจาํท่ีเขารวมประชมุวิชาการ และ/หรือ 
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหอาจารยและนักวิจัยสนใจเขารวมประชุมวิชาการโดยเฉพาะ 

ในสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศเพื่อ

แสดงความกาวหนาของวิชาการวาเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

การประชุมวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที่นักวิชาการแตละสาขามารวม

ชุมนุมกัน เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในรูปแบบตางๆ กอใหเกิดการ

แลกเปล่ียนความรู สงผลใหเกิดความกาวหนาแกแวดวงวิชาการของสาขานั้นๆ  

รอบระยะเวลา   รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 – 79   รอยละ 80 หรือมากกวา  
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น นับ

เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยที่เขารวมหรือนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในประเทศ และตางประเทศในปการศึกษานั้น 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยที่เขารวมประชมุวิชาการฯ 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสงัคม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม
ตามเปาหมายของหนวยงาน  

ประเภทของตัวบงชี้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ทุกคณะควรมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม 

โดยกําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผน

ดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะ มีการติดตาม กํากับสนับสนุน 

การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของคณะให

สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

รอบระยะเวลา  รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ 

วิชาการแกสังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนด 
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3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการ 

แกสังคม 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ 
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยง และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ  

ของคณะ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ          

3-4 ขอแรก  

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก  

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการจัดกระบวนการและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากร
ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบาย
และแผนงาน 

4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และ

บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของคณะ 

5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

ใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกดานของคณะ 
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ขอมูลท่ีตองการ  
1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก

สังคมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะ ตลอดจน

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการทางวิชาการแก
สังคม เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนด

สัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการทางวิชาการแกคณาจารยและบุคลากร 

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการทาง
วิชาการ 

5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 

การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่มีการนําความรูประสบการณจาการ

บริการทางวิชาการแกสังคมมาใชในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจาํที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจาํ 

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนาํเขา 
หลักการและเหตุผล 
 อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินงานตาม

ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปนการบงบอกถึงความรูความสามารถของอาจารย

ในการใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูในสาขาของ

ตนเองใหกับสังคมและหนวยงานอื่น และยังเปนเครื่องชี้วา ผูไดรับเชิญเปนผูที่ไดรับ

การยอมรับในวงวิชาชีพนั้นๆ 
คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กรรมการวิชาการ  หมายถึง กรรมการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี

ลักษณะเปนกรรมการประจํา กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร 

กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ 

กรรมการประชุมวิชาการ ที่มีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการ

ประจําของหนวยงานภาครัฐ เปนตน 

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ  

ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได รับคัดเลือกหรือได รับมอบหมายใหรวมเปน

คณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอก

มหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน 

 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูซึ่งใชความรูความสามารถในวิชาชีพจนเปนที่

ยอมรับ เปนที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศ เชน เปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี 

หรือเปนที่ปรึกษาระดับสูงอื่นๆ  ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  กรรมการพิจารณา
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ผลงานระดับชาติ หรือนานาชาติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยอื่นๆ  

เปนตน 

 กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรประจําที่

ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 24  รอยละ 25 หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนวิทยากรที่อยูในแผนของหนวยงาน และการเปนกรรมการวิชาการ 

วิชาชีพ เปนที่ปรึกษาในหนวยงานระดับชาติ ไดแก หนวยงานราชการระดับกรมหรือ

เทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในปการศึกษานั้น โดยจะไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะเปน

กรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้นนับที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ 

  จํานวนอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 

                  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 
 

×100 



      คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 114 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกจิกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจํา   

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อกระตุนใหทุกคณะเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญ 

และผลงานวิจัยมาใชใหเปนประโยชน ในการดําเนินงานภารกิจดานการใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ อันกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งเปนการแสดงถึง

ศักยภาพของคณะในการดําเนินงานตามภารกิจนี้ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ

ใหบริการแกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในมหาวิทยาลัย

โดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

ลักษณะการบรกิารวิชาการ มดัีงนี้ 

1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 

2) บริการเครื่องมือและอปุกรณตางๆ ทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบั ติการแบบเก็บ

คาลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ 

วาจาง 

6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

10) บริการอื่นๆ  

 การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ ใหนับเฉพาะ

โครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรมไวชัดเจนใหนับกิจกรรมแทนโครงการได 

แตทั้งนี้ทุกกจิกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมผูเขารับบริการและ

ผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซํ้าไดถาเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการ

กับกลุมคนที่แตกตางกัน 

กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุมสาขาวิชาหรือหลาย

หนวยงานชวยกันดําเนินโครงการใหนับแยกได และถาการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดย

หนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหหนวยงานสงคณาจารยไปชวยยกเวนการ

เปนวิทยากร ใหรายงานเปน 1 โครงการตามชื่อโครงการ 

โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่คณะจัดขึ้น หรือดําเนินการขึ้น

แลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําให

ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับโครงการ

ตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดานการเกษตร ฯลฯ 

โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ ใหสามารถนับกิจกรรม

ยอยแทนการนับโครงการได 

 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่คณะไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

หรือนานาชาติในปการศึกษานั้น รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการ

วิชาการแบบใหเปลา 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น  นับเฉพาะ 
ท่ีปฏิบัติงานจริง  

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการบริการทางวชิาการ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×100 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อพิจารณาการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งเปนการตอบสนองและการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซึ่งถือเปนบทบาทของคณะ การตอบสนอง

ดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของคณะ/มหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ 

การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของสังคม 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไป 

จะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการ

ใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพการ

ใหบริการ  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ความพึงพอใจ  

1.51 – 2.50  

ความพึงพอใจ  

2.51 – 3.50  

ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 

3. จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

สูตรการคํานวณ  

  ความพึงพอใจ   =   
∑
∑

i

ii

n
nx

 

  

 =ix  คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 

 =in  จํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i 

  i   =   1 ถึง p 

  p  =   จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรยีน การสอน และการวจิัย 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อกระตุนใหทุกคณะเห็นความสํา คัญของการนําองคความรู และ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและประเทศชาติ มาใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย เพื่อสงเสริมบทบาททาง

วิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมเรียนรูและความรู  

โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1 มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช

ในการเรียนการสอน อยางนอย 1 โครงการ 

3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช

ในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

4 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช

ในการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

5 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 โครงการ 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยที่ เปนรูปธรรม เชน แผนการสอน  

แผนงานวิจัย หลักสูตร เปนตน 

2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงวาไดนําองคความรูและมวล

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติมาใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของ 

มหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะจึงตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการ

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่น และการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุล

ระหวางการปฏิบัติงานภายใน และภายนอกตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีการบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย

และการบริการวิชาการ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได โดยมี

การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

รอบระยะเวลา  รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
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4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะ 

และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ 

สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ 

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มี 

ความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ          

3 ขอแรก  

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก  

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการ 

ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนงานดาน 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการส ง เสริมการจัดกิจกรรมที่นําไปสู การสรางสรรคงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดาน 

ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม 

6. มีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  
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ขอมูลท่ีตองการ  
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของคณะและหลักฐานการดําเนินงานตาม

แผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของคณะ ตลอดจนระเบียบ

ขอบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรม 

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย

และบุคลากรทํางานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต

ประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม การจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือ  และการใหบ ริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน

การเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสราง
เสริมเอกลกัษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจาํนวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหคณะใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมอันดีงาม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการทํานุบํารุง อนุรักษ จรรโลงทาง

ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ที่ดีงาม ไดแก 

1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ

ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ 

ภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษา

โรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน  เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือ

วัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ที่คณะจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงาน

หรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถี

ชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ

กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การจัดเล้ียง

อาหารพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
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เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ดานตางๆ ขึ้นในคณะ เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

2.  โครงการกิจกรรมที่ส ง เสริมให เกิดความเขาใจและภาคภูมิ ใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส

หรือเทศกาลตางๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจ 

ที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสม

กับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรม ไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญ

เดือนสบิ การทําบุญวันวาง เปนตน 

3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบัน 

พุทธศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจก

บุคคลและในสังคม  ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร 

การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา การทอดกฐิน 

การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ  การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจน 

การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ 

เปนตน 

4. โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม
และคุณธรรมจริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เร่ืองนั้น

ต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยู

นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือเกี่ยวของกับ

สถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความ

ตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น  ตัวอยางกิจกรรมไดแก 

กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคาย/กิจกรรม
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พัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน นักเรียน นิสิตเยาวชน 

บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

5.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และ

พื้นบาน  ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน  ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน  

งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวน 

ที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวม

กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง 

และการละเลนพื้นบานตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุม

นิสิต/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น  เพื่อสรางโอกาส 

ในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เปนตน 

6.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึง

ความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ 

ดังนั้น การจัดใหนิสิต เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรม

นานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ นั้น มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความ

เขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรม

โดยรวมของโลก  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่ส่ือ

ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ งานหัตถกรรม ศิลปกรรม

ตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร ภาพถาย ภาพเขียน

นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ  ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการ

ใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ  หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรี

สากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด

ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน 

นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
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จํานวนนิสิต หมายถึง จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent 

Student: FTES) ที่คิดเฉพาะระดับปริญญาตรีภาคปกติเทานั้น 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 1.4  รอยละ 1.5 – 1.9  รอยละ 2.0 หรือมากกวา 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ

และวัฒนธรรมในปการศึกษานัน้ 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (เฉพาะระดบัปริญญาตรีภาคปกติ) 

สูตรในการคํานวณ  

             จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (เฉพาะระดับปริญญาตรีภาคปกติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

× 100 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 มุ งประเมินศักยภาพของผูบ ริหารทุกระดับของคณะ  หากผูบ ริหาร 

มีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแล
บุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของคณะไปในทิศทาง
ที่ถูกตอง จะทําใหคณะเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี 

(Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคม

ยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

3. หลั ก ค ว าม โปร ง ใ ส  มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ที่ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น 

อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 

เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือปดบังบางสวน 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เราทํา ทั้งรวมคิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ 
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5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบ
แลวยังตองสรางกระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเรา

โปรงใสจริง 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มี

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผูบริหารนํามาใชกับบุคลากร

ภายในองคกร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว  หรือ

เปนผูซึ่งเปนแบบอยางของพฤติกรรม (Role Modeling) เปนผูที่สามารถสรางแรงดลใจ 

(Inspiration motivation) เปนผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership)  

มีความสามารถในการกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)  

 ผูบริหาร หมายถึง คณบดี และหัวหนาภาควิชา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน 

รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการ

กําหนดแผนงานประจําป 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบ

ควบคุมภายใน 

3. ผูบ ริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ  

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและ

จัดการ 

5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4  ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. ผูบริหารมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ สามารถถายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับและนําไปสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน  

2. ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ  

3. ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของคณะ และสามารถ

ตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ผูบริหารมีการประเมินประสิทธิภาพ (การใชทรัพยากรอยางฉลาดใหคุม

ทุนที่สุด ทําใหไดงานออกมา เนนรวดเร็ว คุมคา) และประสิทธิผล (การทําแลวบรรลุ

เปาหมายผลออกมาพึงพอใจ) ของการดําเนินงานตามแผนประจําปอยางสม่ําเสมอ 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

5. ผูบ ริหารสามารถบริหารทรัพยากรดานตางๆ  อยางสมดุลและ 

เกิดประโยชนสูงสุด  

6. ผูบริหารมีการสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของผูบริหาร 

ตามเกณฑมาตรฐาน 

2. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินภารกิจของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐาน 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยางสม่ําเสมอ 

4. รายงานการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน 

5. อื่นๆ ถามี โดยรายงานจะตองมีขอมูลครบตามเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 มีการพฒันาหนวยงานสูองคการเรยีนรู 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
การที่คณะมีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งตอง

มีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มี

อยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ 

เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคณะมีความสามารถในเชิงแขงขัน

สูงสุด  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 การจัดการความรู  หมายถึง  การรวบรวมองคความรูที่มีอยู ในคณะ 

ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ และนําไปเปน

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหทุกคนในคณะสามารถเขาถึงความรู และ

พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคณะมี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในคณะ ประกอบดวย การระบุ

ความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลก 

เปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในคณะใหดียิ่งขึ้น 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการ

เรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรภายในคณะรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการอยางนอย 

4 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการจัดทําแผน และกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการ

ความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากร

ของคณะรับทราบ และเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง 

2. มีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงการจัดการความรู

ตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง  

3. มีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ

ภายนอกดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของคณะ 

4. มีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนแกชุมชน สังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหชุมชน สังคมรับทราบ 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูของคณะ

และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของคณะ  ตลอดจน

หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ

ความรูของคณะ เชน คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ

ทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการ

จัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

ตางๆ 

4. จํานวนบุคลากรที่มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 

6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของคณะ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรู

ของคณะ เชน จํานวนรางวัลตางๆ ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผล

ของการทํางานที่เพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา  และธํ า ร งรั กษา ไว ให บุ คลากรมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาคณะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรัก

องคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงาน

ใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากร

ทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหา

วิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป  

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวา

จะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ประกาศใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะในรูปของเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดย

วิธีการอื่นๆ   

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําใหกระบวนการมีการขับเคลื่อน หรือดําเนินการอยูได 

โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
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เสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงาน

ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ

ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให

บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ระบบ  

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูง
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษา

บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  

ทุกประเภทของคณะ)  

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุม

หรือเสนอผลงาน ทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากร

ที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ  
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3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของคณะและตามศักยภาพ 

ความถนัด ความสนใจของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป  

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน 

โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในคณะและนําผล
มาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ  

กฎ ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ เชน 

หลักเกณฑ  การรับเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดีความชอบ 

เปนตน  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ 

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน หรือ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล

บุคลากรของคณะ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน  ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม 

การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงวิชาการ  
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5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร  

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น 

ระยะปานกลางและระยะยาว  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุง  

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

รางวัลตางๆ ทั้งในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ระดับชาติ และนานาชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการบริหารและการดําเนินการของคณะ ผานระบบการทํางานที่เปนไปตาม

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง การบริหารที่หนวยงานเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของ

คณะในทางตรงหรือทางออม  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ 

อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่

รับรูกันโดยทั่วทั้งคณะอยางนอย 3 ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมี

เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี

การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีการ

ประยุกตใชในระดับสากลมี 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่คณะดําเนินการ โดยมี

ชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิต คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ

ของคณะอยางสม่ําเสมอ  

3. มีการจัด เก็บขอมูลที่ ได รับจากผู รับบ ริการและผูที่ เกี่ ยวของไป

ประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของ

คณะ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน  

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ  

ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของคณะ เชน การเขารวมเปนคณะกรรมการที่

ปรึกษา เพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของคณะ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่มี

ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน สังคม  

5. ประชาชน หรือผูเกี่ยวของมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัด

กระบวนการหรือกลไกที่เปนรูปธรรมใหประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการ

ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของ

คณะ 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชน 

อยางโปรงใสอยางนอย 3 ชองทาง จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ 

เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว ฯลฯ 

2. หลักฐานการมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ 

เชน ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อ

รับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด เปนตน 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน 

ดังนี้  

3.1 มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ได

จากการรับฟงความคิดเห็น 

3.2 มีผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

3.3 มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอื่นๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนดังนี้ 

4.1 คําส่ังแตงต้ังที่ปรึกษาประชาชน  

4.2 รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลที่เปนที่ปรึกษาประชาชนที่

เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ป รึกษา

ประชาชน 

4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ระหวางคณะ กับที่ปรึกษา

ประชาชน 
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5.   หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

5.1 ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดย

ประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน  

5.2 กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มี 

การตรวจสอบโดยประชาชน 

5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ประเภทของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 คณะพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความเปนเลิศ

ทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมให

อาจารยสรางผลงานที่มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง หนวยงาน มหาวิทยาลัย 

และประเทศชาติ  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 รางวัล หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ผานการแขงขัน หรือไดรับ

การคัดเลือกในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ผลงานทางวิชาการ ไดแก  ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตาม

กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  การแสดงออกทางศิลปะอันเปน

ที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและ

ตางประเทศ  การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่

เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือ

แสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  และส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค

ทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 

อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

นักวิจัย หมายถึง บุคลากรประจําที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย (ที่มี

สัญญาจางทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน)  
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รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ  50 ของผูที่

ไดรับรางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดาน

การวิจัย 

(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได

คะแนน 2) 

ขอมูลท่ีตองการ 

1. จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยในปการศึกษานั้น ทั้งท่ีปฏิบัติงาน
จริง และลาศึกษาตอ  

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น  ทั้งนี้ การนับจํานวนผูได

รางวัลสามารถนับซ้ําได หากไดรับหลายรางวัล 

สูตรการคํานวณ 

จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 

                      จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 

 

 
 

×100 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศกึษา 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหคณะมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและ

ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่

คณะจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการ

ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน

อนาคตอยูในระดับที่คณะยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของคณะตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ  

คําอธิบาย/นิยามศพัท 
 ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก

เหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่คณะยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีอยู

หลายวิธี ดังนี้ 

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสี่ยงที่

เกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุง

ระบบการทํางาน หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด

ผลกระทบใหอยูในระดับทีค่ณะยอมรับได 

3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เปนการ

กระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป 
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4. การหลีกเล่ียงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความ

เส่ียงที่อยูในระดับสูงมาก และคณะไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/

กิจกรรมนั้นไป 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผูบ ริหารระดับสูงและผูแทนทุกภาควิชาในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนด

มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ

ในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนนิการตามแผนบรหิารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ในดานตางๆ เชน  

 2.1 ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 

 2.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ  

 2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย  

 2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  

 2.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณา
จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการ

จัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอเปาหมายคณะไดงายขึ้น  

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 

4 T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคมุ Transfer : โอน หรือ

กระจาย Terminate : หยุดหรอืหลีกเล่ียง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน เพื่อใชประโยชน

ในการควบคมุ หรอืลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหารจัดการ เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงาน

การประชุมของทีมงาน หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ  

2. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน รายงานการจัดลําดับความสําคัญของ
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ปจจัยเส่ียง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการ

วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ

การบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล   
 มุงประเมินระบบในการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของคณะไปยังภาควิชาที่รับผิดชอบจนถึงระดับบุคคล  

คําอธิบาย/นิยามศัพท  
 ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่คณะจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงาน

ภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของคณะไปยังภาควิชาที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงาน

และเปาหมายในระดับคณะจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน 

รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนนิการในการประเมินผลภายในคณะ  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ  

3. มีการกําหนดตวับงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตรของคณะ  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานระดบัภาควิชา โดยกําหนด

เปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและ

ประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 

5. มีการยืนยนัวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของคณะในระดับภาควิชา  



      คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 152 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง

ของผูบริหาร  

7. มีการประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  

8. มีการนาํผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชือ่มโยงกับ

การสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาคณะไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการ

ประเมินผล และแผนงานการประเมินผลภายในคณะ  

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map  

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทํา 

คํารับรองระหวางผูบริหารหนวยงานยอยกับคณบดี 

5. หลักฐานที่ แสดงให เห็นถึ งการติดตามผลการดํ า เนินงานตาม 

ตัวบงชี้ และเปาหมาย  

6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวได

ครบถวนและสม่ําเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และ

มีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว  
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9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผล

การประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ  
หมายเหต ุ
 การจัดทําคํารับรองจะตองมีหลักฐานเอกสารแสดงการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ การจัดทํา strategy map สามารถดูตัวอยางของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต 

www.opdc.go.th 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินแผนพัฒนาอาจารย เพื่อใหอาจารยมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง และแสดงถึงนโยบายของผูบริหารในการใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรภายในคณะ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง บุคลากรประจําสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจางทั้งป

การศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน) 

 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย หมายถึง เงินที่คณะใชเพื่อ

พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก การศึกษาตอ  การฝกอบรม 

การสัมมนา และการดูงาน เปนตน (ไมนับทุนการศึกษาที่ขอจากภายนอก) เปนเงินซึ่ง

คณะลงทุนในการพัฒนาอาจารยอยางเดียว 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา  (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-9,999 บาท/คน 10,000 - 14,999 บาท/คน 15,000 บาท/คน  

หรือมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ  
2. จํานวนเงินที่คณะจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 

เงินจัดสรรสําหรับพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนาํเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการใหโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมแกบุคลากร ใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนาที่เปนธรรม และเปนการประเมินระบบการบริหารงานที่เปนธรรมของ

ผูบริหารในการเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุน (นอกเหนือจากบุคลากรสาย ก) 

ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการ 

ดูงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อยางเทาเทียมกัน  

ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ  

สายการจัดการและธุรการ (ที่มีสัญญาจางทัง้ปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางาน 

ไมตํ่ากวา 9 เดือน) 

 การพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนไป

ศึกษาตอ ไปอบรม สัมมนา หรือดูงาน รวมถึงการฝกอบรมที่คณะจัดขึ้นเอง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้จะไมนับซํ้าแมวา

บุคลากรคนนั้นจะไดรับการพัฒนาหลายครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 50  รอยละ 50 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ขอมูลท่ีตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น ท้ังที่ปฏิบัติงาน

จริง และลาศึกษาตอ  
2. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา ทั้งในประเทศ 

ตางประเทศ ในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุที่ไดรับการพัฒนา 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

× 100 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร              159 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี

แผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดย

พิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายได จากคาบํารุง

การศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่ไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ  

มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดาน

การเงินมาใช รวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงิน

ตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน 

คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนิสิต คาใชจายในการ

วิจัย คาใชจายในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 

พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอ

นิสิต งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนิสิต ระดับความสําเร็จ

ของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง 

งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และ

ตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยัให

เปนไปตามเปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการ 

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงิน ที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง 

6. มีการติดตามการใช เงินให เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของคณะที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของ

คณะในทุกๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของคณะใหเปนไปตามเปาหมาย  
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหา

แหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา

และสามารถนําขอมูลใหแตละภาควิชานํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของคณะ
สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการ

ตัดสินใจในภาพรวมของคณะ รวมทั้งการนําเสนอรายงานการเงินใหคณะกรรมการ

ประจําคณะทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึง 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของคณะ 

6. มีการติดตามตรวจสอบการใชเงินของคณะใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูตรวจสอบประจําคณะรวมกับสํานักงาน

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  

7. ผูบริหารใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของการ

ตรวจสอบติดตามการใชเงิน ตลอดจนขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนยุทธศาสตรคณะ และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของคณะ  

2. งบประมาณประจําป ของคณะ 

3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ  

4. การจัดสรรงบประมาณ คาใชจายจากมหาวทิยาลัย 

5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญช ีการติดตามผลการใชเงินของคณะ 

6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชสีามมิติของคณะ 
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7. ฐานขอมูลทางการเงินของคณะ 

8. รายงานทางการเงินของคณะ และการนําขอมูลทางการเงินไปใช 

ในการตัดสินใจ  

9. การคิดคาใชจายตอหัวของนิสิต ตนทนุผลผลิต  

10. รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการประจําคณะและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ประเภทของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานโดยการบูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและ

ภายนอกคณะใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่

สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน (ทรัพยากรไมรวมคน) 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรพัยากรของคณะ 

3. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกนัระหวางภาควชิาในคณะ 

4. มีแผนการใชทรพัยากรรวมกนักับคณะอืน่/หนวยงานอื่นในมหาวทิยาลัย/

นอกมหาวทิยาลัย 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอืน่ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. คณะกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของคณะ  รวมทั้งการใช

ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
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2. คณะกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหาร และใชทรัพยากรรวมกันที่เปน

รูปธรรม อาทิ การแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใช

ทรัพยากร 

3. คณะจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งคณะ และสามารถ

เรียกใชไดอยางคลองตัว 

4. มีการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายใน และภายนอกคณะรวมกัน พรอม

เปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 

ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยรวมกัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุม

ของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะหความตองการใน

การใชทรัพยากรรวมกัน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากร

รวมกัน  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน

และพัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ

คุณภาพตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และโดยหนวยงาน 

ตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปน

หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาคณะสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

คําอธิบาย/นิยามศัพท 
 ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีความสัมพันธและ

เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ มาตรการ  

แนวปฏิบัติ และปจจัยตางๆ เปนกลไกใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของหนวยงาน โดยบุคลากรของหนวยงานเอง หรือโดย

หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานนั้น 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ 
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2. มีการกํ าหนดนโยบายและแผนเรื่ อ งการประกัน คุณภาพจาก

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ ภายใตการมีสวนรวมจาก

ภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของ

คณะ และสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล และคณะ 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน  

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิงาน  

4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. คณะจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ 

2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสอดคลอง

กับเอกลักษณของคณะโดยตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
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อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่

สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ 

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตามการ
ดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน 

ทั้งภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

5. มีระบบสนับสนุนการสรางเครือขายดานประกันคุณภาพระหวาง

ภาควิชา/คณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพของคณะ และหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ และผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกัน

คุณภาพของคณะ ตั้งแตการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจน

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน 

คําสั่งแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของคณะ ฐานขอมูล

ที่ใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากร ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการจัดการ

ความรูเรื่องการประกันคุณภาพของคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 คณะมีการดําเนินการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และมีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 

รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรม หรือโครงการของนิสิตมีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรม

หรือโครงการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25… – 31 พ.ค. 25…) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

2. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นิสิต 

3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 

4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนิสิต 

5. นิสิตรวมเปนเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย 

และระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย 

6. มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ 
และในสวนที่นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 

7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีกระบวนการและกลไกสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกัน

คุณภาพใหกับนิสิต 

2. มีกระบวนการและกลไกสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. มีกระบวนการและกลไกสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานประกันคุณภาพ 

กระบวนการคุณภาพ เชน 5 ส PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือ

โครงการนิสิต 

4. มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  

ทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต และที่นิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานการสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและนําไปใชในกิจกรรมนิสิต และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในคณะ ที่แสดงถึงการ

ใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดขึ้น และตองการใหคณะตรวจสอบภาควิชา และ

สํานักงานเลขานุการคณะ รวมถึงเล็งเห็นวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินงานประจําวัน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย.  25… – 31 พ.ค. 25…) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)   
1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

อยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงาน

ยอย 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลอง

ตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา

แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 

6. มีการประเมนิผลลัพธของระบบประกนัคุณภาพทุกรอบ 3 ป 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

ขอมูลท่ีตองการ 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานยอยทุกระดับ 

2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพ

ภายใน 

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่คณะพัฒนาขึ้น หรือการ

ปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ  ตลอดจนผลการ

พัฒนาหรอืมูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่มีตอการพัฒนาคณะและ

บุคลากร  

6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพงานวิจัย  ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
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                  บทที่บทที่  4        CCoommmmoonn  DDaattaa  SSeett  
 

มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหสะดวกตอ

การประเมินฯ โดยการใชตารางกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เปนสวน

สําคัญที่แสดงที่มาของผลการประเมินฯ ในแตละตัวบงชี้ รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ หนวย คณะ ภาควิชา ภาควิชา 
องคประกอบที่ 1      

 จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติงานประจําปงบประมาณ

ท้ังหมด 

ตัวบงชี ้    

 จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย 

ตัวบงชี ้    

 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ    

องคประกอบที่ 2      

 จํานวนหลักสตูรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสตูร    

- ระดับปริญญาตรี  หลักสตูร    

- ระดับ ป.บณัฑติ หลักสตูร    

- ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสตูร    

- ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสตูร    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง หลักสตูร    

- ระดับปริญญาเอก  หลักสตูร    

- ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสตูร    

 จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548  

หลักสตูร    
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รายการ หนวย คณะ ภาควิชา ภาควิชา 

- ระดับปริญญาตรี หลักสตูร    

- ระดับ ป.บณัฑติ หลักสตูร    

- ระดับปริญญาโท หลักสตูร    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง หลักสตูร    

- ระดับปริญญาเอก หลักสตูร    

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาทีส่ําเร็จ

การศึกษา 

คน    

 จํานวนวิทยานพินธท้ังหมด เรื่อง    

- ระดับปริญญาโท เรื่อง    

- ระดับปริญญาเอก เรื่อง    

 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตพีิมพเผยแพร เรื่อง    

- บทความจากวทิยานิพนธระดับปริญญาโท ท่ีตีพมิพ

เผยแพร 

เรื่อง    

- บทความจากวทิยานิพนธระดับปริญญาเอก ท่ีตพีิมพ

เผยแพร 

เรื่อง    

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพ

การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับ ป.บณัฑติ (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับ ป.บณัฑติ (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 
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- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

   

 จํานวนหลักสตูรที่จัดทําขึ้นใหมหรือท่ีปรับปรุง และ

จํานวนหลักสตูรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่บคุคล ชุมชน องคกร ภายนอกมสีวนรวม 

หลักสตูร    

- ระดับปริญญาตรี หลักสตูร    

- ระดับ ป.บณัฑติ หลักสตูร    

- ระดับปริญญาโท หลักสตูร    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง หลักสตูร    

- ระดับปริญญาเอก หลักสตูร    

 จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน    

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน    

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน    

- ระดับ ป.บณัฑติ (ภาคปกติ) คน    

- ระดับ ป.บณัฑติ (ภาคพิเศษ) คน    

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน    
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- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง (ภาคปกติ) คน    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน    

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน    

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน    

 จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES    

- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES    

- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES    

- ระดับ ป.บณัฑติ (ภาคปกติ) FTES    

- ระดับ ป.บณัฑติ (ภาคพิเศษ) FTES    

- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES    

- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES    

- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES    

- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES    

 จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เม่ือปรับ

คามาเปนปริญญาตรี 

FTES    

- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด FTES    

- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับคาเปนปริญญาตร ี

FTES    

-  จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เม่ือปรับ

คามาเปนปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES    

-  จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เม่ือปรับ

คามาเปนปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

 

FTES    
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 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริง

และลาศึกษาตอ 

คน    

 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน    

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรอื

เทียบเทา คน 

   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา คน 

   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา คน 

   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่ตําแหนงอาจารย คน    

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่ตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย คน 

   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีต่ําแหนง 

รองศาสตราจารย คน 

   

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่ตําแหนงศาสตราจารย คน    

 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน

ของคณาจารย 

ชื่อเรื่อง    

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จดัใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

ชื่อเรื่อง    

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษา ท่ีมี

คุณสมบัตคิรบถวน ท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

(เฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริง) 

คน    

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษา ท่ีทําหนาที่

เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

คน    
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 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรท้ัีงหมดทีต่อบแบบ

สํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน    

 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรท่ีีไมมีงานทําประจํากอน

เขาศึกษา 

คน    

 จํานวนบัณฑติระดับปริญญาตรท่ีีศึกษาตอระดับ

บัณฑติศึกษา 

คน    

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน    

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน    

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสาํเร็จ

การศึกษา 

คน    

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน ต่าํกวาเกณฑหลังสาํเร็จ

การศึกษา 

คน    

 ระดบัความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑติ (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

   

 จํานวนนิสิตปจจุบันและศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคณุยกยองระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คน    

- ดานวิชาการ วิชาชีพ คน    

- ดานคุณธรรม จริยธรรม คน    

- ดานกฬีา สุขภาพ คน    
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- ดานศิลปะและวฒันธรรม คน    

- ดานสิ่งแวดลอม คน    

 จํานวนนิสิต บัณฑติศกึษาปจจบุัน และศษิยเกา ระดับ

บัณฑติศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมด

ท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรตคิุณยกยองระดับชาติหรอื

นานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรอืวิทยานิพนธ 

คน    

 จํานวนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา

ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

คน    

- ระดับปริญญาตรี คน    

- ระดับปริญญาโท คน    

- ระดับปริญญาเอก คน    

- ระดับ ป.บณัฑติ คน    

- ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง  คน    

 จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาทั้งหมด คน    

 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร ระดับ    

 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ระดับ    

 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสตูร

และการเรียนการสอน ซึ่งบคุคล องคกร และชุมชนภายนอก

มีสวนรวม 

ระดับ    

 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ    

 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ    
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องคประกอบที่ 3      

 ผลการประเมนิ คุณภาพการใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย  

1-5 

   

 จํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต แยกตามประเภทกจิกรรม โครงการ/

กิจกรรม 

   

- จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

   

- จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/

กิจกรรม 

   

- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โครงการ/

กิจกรรม 

   

- จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

   

- จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 

   

 จํานวนนิสิต แยกตามประเภทกจิกรรม คน    

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน    

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คน    

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

คน    

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ คน    

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คน    

 มีการจัดบริการแกนิสิตและศษิยเกา   ระดับ    

 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตทีค่รบถวนและสอดคลองกบั  

คุณลกัษณะของบัณฑติทีพ่ึงประสงค 

ระดับ    

 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ระดับ    
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องคประกอบที่ 4      

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค บาท    

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย บาท    

- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย บาท    

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย คน    

- จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน จากภายนอกมหาวิทยาลัย คน    

-  จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน จากภายในมหาวิทยาลัย คน    

 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจยัและงานสรางสรรค ชื่อเรื่อง    

- จํานวนผลงานทีต่ีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ ชื่อเรื่อง    

- จํานวนผลงานทีต่ีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ ชื่อเรื่อง    

 จํานวนผลงานที่จดทะเบียนสทิธบิัตรหรืออนุสิทธบิัตร ชื่อเรื่อง    

 จํานวนผลงานที่จดทะเบียนพันธุพืช พันธุสตัว ชื่อเรื่อง    

 จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ชื่อเรื่อง    

-  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ชื่อเรื่อง    

-  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ ชื่อเรื่อง    

- จํานวนผลงานทีนํ่าไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

ชื่อเรื่อง    

- จํานวนผลงานทีนํ่าไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ชื่อเรื่อง    

 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถอืได 

ชื่อเรื่อง    

-  จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ ์ ชื่อเรื่อง    

-  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ 

เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง    

 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง    

 จํานวนบคุลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด คน    
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 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน    

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการในประเทศ 

คน    

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน    

 มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการผลิตงานวจิัยและ

งานสรางสรรค   
ขอ    

 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ    

องคประกอบที่ 5      

 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

คน    

 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลยั เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

คน    

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการและวชิาชีพ โครงการ/

กิจกรรม 

   

 ระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย  

1-5 

   

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการที่มีการสํารวจ

ความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

   

 มีกระบวนการและกลไกบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ    

 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชพีมาใชในการพฒันาการเรียน การสอน 

และการวิจัย 

ขอ    
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องคประกอบที่ 6      

 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม 

   

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดานศลิปวฒันธรรมในระดับชาต ิ

โครงการ/

กิจกรรม 
   

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดานศลิปวฒันธรรมในระดับ

นานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 
   

 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิดานการเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

   

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิดานการวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 
   

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกจิดานการบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 
   

 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพฒันาองคความรูและ

สรางมาตรฐานศลิปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 
   

 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ระดับ    

องคประกอบที่ 7      

 จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน    

 จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพฒันา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน    

-  ในประเทศ คน    

-  ตางประเทศ คน    

 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คน    

- ดานการวิจัย คน    
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-  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน    

-  ดานอื่นๆ คน    

 งบประมาณสาํหรับพัฒนาอาจารยท้ังในและตางประเทศ บาท    

 มีระบบการบริหารจัดการที่ดแีบบธรรมาภิบาล และ

ภาวะผูนํา ระดับ 

   

 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ    

 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา และธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธภิาพ 

ระดับ    

 ระดบัความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ    

 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

ระดับ    

 ระดบัความสาํเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ    

องคประกอบที่ 8     

 รายรับท้ังหมดของหนวยงาน (ปงบประมาณ) บาท    

 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท    

 งบดําเนินการทั้งหมด บาท    

 คาใชจายทัง้หมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท    

 คาใชจายทัง้หมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท    

 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที ่และทีด่ิน 

(ปงบประมาณ) 

บาท    

 คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท    
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 คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท    

 คาใชจายเพือ่พัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ) บาท    

 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท    

 เงินเหลือจายสทุธิ (ปงบประมาณ) บาท    

 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท    

 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ 

ระดับ    

 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ    

องคประกอบที่ 9      

  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ    

  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ

ประกันคณุภาพแกนิสิต 

ระดับ    

 ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

ระดับ    

 

หมายเหตุ   หมายถึง  ขอมูลเชิงปริมาณ 

 หมายถึง  ขอมูลเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

สรุปการปรับปรุงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 

1. เปลี่ยนชื่อตัววัด จากเดิมใชคําวา “ดัชนี” เปลี่ยนเปน “ตัวบงชี้” 

2. การใหคะแนนการ

ประเมิน 

จากเดิมคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

-  คะแนนตามเกณฑรายตัวบงชี้ 3 คะแนน 

-  คะแนนการบรรลุเปาหมาย 1 คะแนน 

-  คะแนนพัฒนาการ 1 คะแนน 

ปรับเปนคะแนนเต็ม 3 คะแนน 

-  คะแนนตามเกณฑรายตัวบงชี้ 3 คะแนน 

-  การบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน 

จากเดิมการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.5 หมายถึง วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 หมายถึง ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 หมายถึง ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา หมายถึง ดีเยี่ยม 

ปรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน  

≤ 1.50 

 

หมายถึง 

 

การดําเนินงานของหนวยงานยังไมได

คุณภาพ 

3. การแปลความหมาย

ผลการประเมิน 

1.51-2.00 

 

หมายถึง 

 

การดําเนินงานของหนวยงานได

คุณภาพระดับพอใช 
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2.01-2.50 

  

หมายถึง 

 

การดําเนินงานของหนวยงานได

คุณภาพระดับดี 

3. การแปลความหมาย

ผลการประเมิน  (ตอ) 

2.51-3.00 

 

หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานได

คุณภาพระดับดีมาก 

ตัดดัชนีเดิม จํานวน  8  ดัชนี ดังนี้ 

ดัชนีที่ 1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

ดัชนีที่ 2.11 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ได 

รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา 

ดัชนีที่ 2.12 รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือ

เทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธ

หรือเทียบเทาทั้งหมด 

ดัชนีที่ 2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ดัชนีที่ 2.15 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนิสิต 

ดัชนีที่ 5.4 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

ดัชนีที่ 5.5 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารย

ประจํา 

4. ดัชนีที่ตัดออก 

ดัชนีที่ 8.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอ

รายรับจริงทั้งหมด 
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ยุบรวมดัชนีเดิมในองคประกอบที่ 4  

ดัชนีที่ 4.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัย 

ดัชนีที่ 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากร

วิจัย 

5. ดัชนีเดิมแตยุบ

รวมกัน 

ยุบรวมเปน ตัวบงชี้ที่ 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจํา 

6. ดัชนีที่เปลี่ยน

องคประกอบ 

จากเดิม ดัชนีที่ 7.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ อยูในองคประกอบที่ 7 ปรับยายมาอยูใน

องคประกอบที่ 5 เปน ตัวบงชี้ที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

เพิ่มเติมตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

7. ตัวบงชี้เพิ่ม 

ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใช

อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา 
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รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 

ตัวบงชี้ที่ 4.7 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ 

และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารย

ประจํา 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 

7. ตัวบงชี้เพิ่ม (ตอ) 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวกที่ 2 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

…………………………... 

เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา  ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอแตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝาย

อํานวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

รองประธาน

กรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 

8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ  กรรมการ 
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9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ  กรรมการ 

10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    กรรมการ 

13. นายพชิิตชัย  ผองอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิพ์ร  กรรมการ 

15. รศ.ดร.ปริศนา  สุวรรณาภรณ  กรรมการ 

16. รศ.จิตราภรณ ธวัชพนัธุ  กรรมการ 

17. รศ.พิณทิพย  กรรณสูตร  กรรมการ 

18. รศ.ศิริพร  อองรุงเรือง  กรรมการ 

19. ผศ.ดร.คนึงนิตย  เหรียญวรากร  กรรมการ 

20. ผศ.ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธิ์  กรรมการ 

21. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ  กรรมการ 

22. ผศ.ดร.อภิชาติ  พงศสุพัฒน  กรรมการ 

23. อ.ดร.จงรัก  วัชรินทรรัตน  กรรมการ 

24. อ.ดร.สุภาภาส  คําโตนด  กรรมการ 

25. อ.ปรียาวัลย  คูหา  กรรมการ 

26. อ.สุจิตตา  เรืองรัศมี  กรรมการ 

27. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  กรรมการและ

เลขานุการ 

28. นางมุกดา  เกตุแกว  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

29. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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30. นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําด ี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

31. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

32. นายจิรพัฒน  ธารีสืบ  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

33. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

โดยมีหนาที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของคณะวิชาใหสอดคลอง

กับกระบวนการดําเนินการภายใน  และตอบสนองตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา สําหรับ

เปนกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3. กิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ    
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีวาระ  2  ป 

    ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
    (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

   อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกที่ 3 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก สถาบนั  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

…………………………... 

เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน หรือ

หนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

และกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศ  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก 

สถาบัน โดยมีรายนามดังตอไปนี้  

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝาย

อํานวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพ 

รองประธาน

กรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 

8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ  กรรมการ 
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9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ  กรรมการ 

10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    กรรมการ 

13. นายพชิิตชัย  ผองอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิพ์ร  กรรมการ 

15. รศ.ศักดา  อินทรวิชัย   กรรมการ 

16. นายณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ  กรรมการ 

17. นางยุพา  ปานแกว  กรรมการ 

18. นางพมิพจนัทร  นุมหอม  กรรมการ 

19. นางผองศรี  จิตตนูนท  กรรมการ 

20. นางกชพรรณ  ชมภูนิตย  กรรมการ 

21. นายธาํรงศิลป  โพธิสูง  กรรมการ 

22. นางจิตรา  พึ่งพานชิ  กรรมการ 

23. นางวราภรณ  แดงชวง  กรรมการ 

24. น.ส.นฤมล  ศักด์ิอุดมวัฒโน  กรรมการ 

25. รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ  กรรมการ 

26. นางภทัรา  ชูวาธิวัฒน  กรรมการ 

27. นางอจัฉรา  ผองอุดม  กรรมการ 

28. นางเกศินี  คุณค้ําช ู  กรรมการ 

29. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  กรรมการและ

เลขานุการ 
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30. นางมุกดา  เกตุแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

31. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

32. นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําด ี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

33. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

34. นายจิรพัฒน  ธารีสืบ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

35. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยมีหนาที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของสํานัก  สถาบัน  หรือ

หนวยงานเทียบเทา ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และ

ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก  สถาบัน  

หรือหนวยงานเทียบเทา สําหรับเปนกลไกในการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน ที่กอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3. กิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ    

  

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีวาระ  2  ป 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
        (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกที่ 4 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ  สําหรับคณะวิชา   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

………………………………………………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   

เนื่องจากรายชื่อและตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึงขอ

แกไข  ดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    เปน   

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ ์

2.    อาจารย ดร.สุภาภาส  คําโตนด เปน   

อาจารย ดร.ศุภาภาส  คําโตนด  

และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ  เพิ่มเติม   

ดังรายนามตอไปนี้  

1.    นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย เปนกรรมการ 

2.    นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เปนกรรมการ 

3.    นางสาวยุภาพร  สุรเวช เปนกรรมการ 
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4.    นางสาวพัชนี  ลีลาดี เปนกรรมการ 

5.    นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ 

6.    นายสมศักด์ิ  ทับทิมทอง เปนกรรมการ 

 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่  3  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

            

 

ประกาศ ณ วันที่   29   มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

        อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกที่ 5 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก สถาบนั   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

………………………………..……………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก สถาบัน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   

เนื่องจากตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึงขอแกไข ดังนี้  

ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .จงรักษ   แกวประสิทธิ์   เป ล่ียนเปน   

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์   

และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงต้ังกรรมการฯ  เพิ่มเติม  ดัง

รายนามตอไปนี้  

1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย เปนกรรมการ 

2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เปนกรรมการ 

3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช เปนกรรมการ 

4.   นางสาวพัชนี  ลีลาดี เปนกรรมการ 

5.   นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ 

6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เปนกรรมการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 

            

ประกาศ ณ วันที่   29  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

                      อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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เอกสารวิชาการ   11/2552  สํานักประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ีปรึกษา       รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม   รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะบรรณาธกิาร 

1. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ        ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ 

2. น.ส.ณัฏยา   เบาสุภี                    ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

3. น.ส.วาสิฏฐี   ไวตี                        ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

4. นายจิรพัฒน   ธารีสืบ                  ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

5. นางมุกดา  เกตุแกว                     ฝายตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน 

6. นายธเนศ   ดาวรุงโรจน                ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

7. นายสทุธิศักดิ์   ทองคําดี               ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ออกแบบปก   น.ส.เพชรรัตน   โชครุง      ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ   

พิมพครั้งที่ 1   ตุลาคม 2552    จํานวน 1,500 เลม 

พิมพท่ี สหประชาพาณิชย 377, 379, 381 ถนนลาดหญา แขวงสมเด็จเจาพระยา  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0 2861 4341-2 
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