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จากปัญหากระบวนการประเมินคุณภาพภายในที่พบ ทั้งในเรื่อง การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และไม่เหมือนกัน ข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ไม่สัมพันธ์กับแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ป.1) และข้อมูลพื้นฐาน การ
ไม่ได้ทวนสอบข้อมูลผลการประเมิน common data set ทําให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ เลขานุการไม่เข้าใจ
Template การประเมิน ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง การรายงานข้อมูลลง CHE ไม่ทันตาม
กํา หนด และไม่ ต รงกั บ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายใน รวมทั้ ง การประสานงานของเลขานุ ก ารกั บ
หน่วยงานที่รับการประเมิน และการยืนยันข้อมูลหน่วยงานกับข้อมูลกลางในบางตัวบ่งชี้ไม่ถูกต้อง นั้น
เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึง
จําเป็นต้องทบทวนกระบวนการดําเนินงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหาแนวทางปรับ
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ขับเคลื่อนให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ
จึ ง ได้ จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ ง “แนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานของเลขานุ ก าร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน” เพื่อระดมความคิดเห็นจากทีมเลขานุการที่มีประสบการณ์
ในการประเมินคุณภาพภายในทั้งจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก และบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการที่ดี โดยได้รวบรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ เทคนิคการเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ดี รวมทั้งตัวอย่างการพิจารณารายละเอียดเอกสารตามเกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ และเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต่อไป
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บทที่ 1 จรรยาบรรณของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
จรรยาบรรณของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1) อุทิศเวลาอย่างเต็มทีต่ ามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
2) มีความยุติธรรม เที่ยงตรงเป็นกลาง โปร่งใส รายงานสิ่งที่ค้นพบตามหลักฐานทีป่ รากฏ ไม่ยอมให้
อิทธิพลใดมาเบี่ยงเบนผลการประเมิ น ให้ ผิ ด ไปจากความเป็ น จริ ง และต้ อ งไม่ ร ายงาน
เท็ จ หรือรายงานโดยปกปิดข้อความ
3) มีความอดทนอดกลั้น และยืดหยุ่น ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงตนเองและคณะกรรมการ
ประเมินฯฯ
4) ไม่นําความลับของข้อมูลจากหน่วยงานที่รบั การประเมินฯ ไปเปิดเผยรักษาความลับของข้อมูล
สารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั ระหว่างการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพ
อย่างเคร่งครัด
5) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยีย่ มและการประเมินฯ
6) ต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับหน่วยงานทีร่ ับประเมินฯ
7) ต้องไม่พาบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ เข้าไปในหน่วยงานที่รบั ประเมินฯ ก่อนได้รบั
อนุญาต
8) ไม่รบั และไม่เรียกร้องในสิ่งทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา เช่น ไม่รับอามิส
สินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล การต้อนรับ การรับรอง เป็นต้น
9) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้ข้อมูลใดๆ ที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ผ้ปู ระเมินหรือหน่วยประเมิน
10) ปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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บทที่ 2 บทบาทของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
บทบาทของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เลขานุ ก ารคณะกรรมการประเมิ น ฯ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารประเมิ น
คุณภาพประสบความสําเร็จ บทบาทของเลขานุการครอบคลุมทุกกระบวนการของการประเมิน ทั้งระยะ
ก่อนการประเมิน ระยะระหว่างประเมิน และระยะหลังประเมิน ดังนี้
• ขั้นตอนก่อนการประเมินหน่วยงาน
1) มีการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่
- ติดตาม ให้หน่วยงานจัดส่งเล่ม SAR และจัดทํา SAR บนระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนตรวจประเมินฯ
- ติดตามการจัดส่ง username และ password จากหน่วยงานให้กับคณะกรรมการ
ประเมินฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อร่างกําหนดการ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ ป็นข้อค้นพบจาก
การศึกษา SAR เพื่อนํามาพิจารณาร่วมกันในทีป่ ระชุม รวมทั้งเอกสารประกอบอืน่ ๆ เช่น วาระการ
ประชุม รายนามคณะกรรมการประเมินฯ แนวทางการประเมิน ร่างกําหนดการประเมินฯ ใบงาน ร่าง
รายงานผลการประเมินฯ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- นัดหมายวันประชุม เพื่อประชุมเตรียมความพร้อม โดยจัดทําหนังสือเชิญประชุม
หรือการนัดหมายทางโทรศัพท์ หรือ e-mail
2) มีการวางแผนการประเมิน
- ร่ ว มกั น วางแผนการตรวจเยี่ ย มและวางแผนการประเมิ น กํ า หนดการประเมิ น
ประเด็นรายการข้อมูลที่จะตรวจสอบ ตลอดจนการจัดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จั ด การประชุ ม เพื่ อ วางแผนเตรี ย มกํ า หนดการตรวจเยี่ ย ม ประสานงานกั บ
คณะกรรมการฯ ในการวางแผนกระบวนการประเมิน เช่น การแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ
เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาและวิเคราะห์ SAR คู่มือฯ ของหน่วยงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายก่อนลงพื้นที่ประเมิน
- ฝ่ายเลขานุการฯ จดบันทึกการประชุม
3) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานล่วงหน้าก่อนการประเมิน และมีการจัดทําประเด็นตรวจการประเมิน
ล่วงหน้า
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การประเมินตนเองของหน่วยงานถูกต้องหรือไม่
วิเคราะห์ผลการประเมินเบื้องต้นทั้งในระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งทําประเด็นตรวจ
สําหรับระดับหน่วยงานและหน่วยงานย่อย ซึ่งอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
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- มีการประสานงานกับหน่วยงานที่รบั การประเมินฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนลง
พื้นทีป่ ระเมินฯ อย่างน้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะกําหนดการประเมิน และเอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง นัด
หมายผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นทีต่ ้องการให้หน่วยงานเตรียมการ (สถานที่ ยานพาหนะ เครือ่ งใช้
สํานักงาน เอกสารเพิม่ เติม ชื่อผู้ประสานงาน)
- เตรียมข้อมูลจากส่วนกลาง
• ขั้นตอนระหว่างการประเมินหน่วยงาน
1) มีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงมาตรฐานและคุณภาพหน่วยงานอย่างแท้จริง จาก
เอกสารคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ
2) ดําเนินการตามกําหนดการประเมินฯ ที่กาํ หนด ซึ่งมีระยะเวลา 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาด
ของหน่วยงาน โดยในวันแรกของการประเมินฯ คณะกรรมการฯ ชี้แจงให้ผ้บู ริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่
รับประเมิน รับทราบวัตถุประสงค์ และกระบวนการประเมิน รวมทั้งแจ้งกําหนดการประเมินฯ ซึ่งมีเอกสาร
ประกอบได้แก่ Power point ชี้แจงผู้บริหารหน่วยงาน
3) ดําเนินการตรวจประเมินตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐานส่วนกลางกับเอกสารของหน่วยงาน
ซึ่งการตรวจประเมินต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุและผลทีเ่ กิดขึ้น พร้อมการวิเคราะห์และบันทึก
ภาคสนาม ไม่ควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ซึง่ มีเอกสารประกอบ ได้แก่ แบบฟอร์ม
สรุปวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ แบบรายงานผลการประเมิน ป.1
(สกอ. สมศ.) ใบงาน
4) รวบรวมข้อมูล การตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ และประเด็นที่แตกต่างจากผลการประเมิน
ตนเองกับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงาน สรุปประเด็นการสัมภาษณ์
5) มีการประชุมทีมเพื่อหาข้อสรุปและเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับร่วมกัน
6) การตรวจประเมินควรมีลกั ษณะจัดเป็นทีมคู่ ไม่ควรใช้ความเห็นของคนเดียว
7) กํากับเวลาและดําเนินการให้เป็นไปตามแผน
8) ตรวจสอบข้อมูลกลางกับข้อมูลพื้นฐานและหลักฐานให้ตรงกัน
9) พิ จ ารณาร่ า งรายงานผลการประเมิ น ฯ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการฯ สามารถใช้ ภ าษาที่
ถูกต้อง เข้าใจง่าย และน่าสนใจ ซึ่งมีเอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานผลการประเมินฯ (ฉบับต้นร่าง)
10) นําเสนอข้อสังเกตด้วยวาจาต่อองค์ประชุมของหน่วยงานทีร่ ับประเมิน เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และให้โอกาสหน่วยงานชี้แจงในกรณีทเี่ ห็นว่า
ข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน หรือไม่ครอบคลุม เพื่อนําข้อมูลไปจัดทํารายงานผลการประเมินฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งมีเอกสารประกอบ ได้แก่ PowerPoint นําเสนอผลการประเมินโดยวาจา
11) ติดตามให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองรายงานผลการประเมินฯ (หน้าคํานํา)
12) แจกและรวบรวมแบบสอบถามข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการประเมินฯ
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• ขั้นตอนหลังการประเมินหน่วยงาน
1. สรุปรายงานให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์และส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาปรับแก้ไข
2. ปรับแก้ในกรณีมีข้อปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมินฯ และส่งให้หน่วยงานรับร่างภายใน
2 สัปดาห์หลังการประเมิน (มีหนังสือส่งร่างรายงานให้หน่วยงานพิจารณา โดยควรระบุให้หน่วยงานตอบ
กลับภายใน 2 สัปดาห์ และหากหน่วยงานไม่ตอบกลับภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานยอมรับร่าง
รายงานโดยไม่มีข้อแก้ไข)
3. ติดตามผลการรับร่างจากหน่วยงาน (ซึ่งหน่วยงานต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2
สัปดาห์)
4. หารือกับประธานและคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อการปรับแก้ หากมีข้อทักท้วงของ
หน่วยงาน
5. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้กบั หน่วยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพ พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล ซึ่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับการทักท้วงจากหน่วยงาน
6. หน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR ที่ปรับแก้ไขตามผลการ
ประเมินฯ ของกรรมการ และผลการประเมินคุณภาพภายใน เพิ่มบทที่ 5) ส่งให้สํานักงานประกันคุณภาพ
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากรับรายงานผลการประเมินฯ แล้ว
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บทที่ 3 เทคนิคการปฏิบัติหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. ต้องทํางานเชิงรุก :
- ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินฯ และหน่วยงานทีร่ ับการประเมินฯ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมินคุณภาพภายในล่วงหน้า อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
- ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลผลการดําเนินงานใน SAR เพื่อ
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
- จัดทําต้นร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้เสร็จประมาณร้อยละ 50-70 ก่อนลงพื้นทีป่ ระเมิน
2. เข้าใจกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และมีความแม่นยําในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ
- นิยามศัพท์
- วิธีการนับ จํานวนอาจารย์ประจํา นักวิจยั ประจํา
- หลักเกณฑ์การให้คะแนน เช่น การคํานวณแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน การปัด
จุดทศนิยม
- รอบปีการพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
- การอ้างอิงข้อมูลจากส่วนกลาง มก. เช่น ข้อมูลหลักสูตร บุคลากร นิสิต งานวิจัย ฯลฯ
3. มีคุณลักษณะที่ดี สอดรับเป็นไปตามจรรยาบรรณที่กําหนด
- มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความอดทนต่อภาวะกดดัน
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และตรงต่อเวลา
- มีความละเอียดรอบคอบ ทํางานถูกต้อง และรวดเร็ว
- มีความคิดเชิงระบบ มีการวางแผนการทํางาน และพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้ดี และมี
ความสามารถประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้
- มีทักษะในการสรุปประเด็น และเขียนรายงานด้วยภาษาราชการทีเ่ ข้าใจชัดเจน
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บทที่ 4 การพิจารณารายละเอียดเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้
การพิจารณารายละเอียดเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้
วิธีการหลักที่ใช้ในการประเมินคือ การเก็บข้อมูลจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความ
เพียงพอหรือไม่ มาจากแหล่งใด แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด สอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ ตัวอย่างการเก็บข้อมูลที่สําคัญ เช่น
• ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนฯ ที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10 (พ.ศ.2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์คณะ/แผนยุทธศาสตร์คณะ
1.1-1-2 รายงานการประชุมบุคลากรในวาระเรื่องแผน
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวาระเรื่อง
แผน
1.1-1-4 รายละเอียดวิธีการจัดทํา/ทบทวน ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของคณะให้มีความสอดคล้องกัน (อาจเป็น
รูปแบบตารางวิเคราะห์)
1.1-1-5 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจ ได้แก่ คณะกรรมการประจําคณะ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (สําหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทบทวนปรับปรุงแผน)
1.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรภายในคณะ/โครงการสัมมาทิฐิ
ของคณะ
1.1-2-2 เอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์ ฯลฯ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์
ของคณะ
1.1-3-1 การจัดประชุม/สัมมนา/สัมมาทิฐิ เพื่อจัดทําแผนที่กลยุทธ์ ที่
แสดงให้เห็นความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
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เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และ คณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ
1.1-4-1 แผนกลยุทธ์ของคณะ
1.1-4-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ
1.1-4-3 รายงานการประชุมการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
1.1-4-4 รายงานการประชุมการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
1.1-5-1 ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
1.1-5-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน (ทุกไตรมาส ทุก 6
เดือน และทุกรอบปี)
1.1-5-3 รายละเอียดการปรับแผน (ถ้ามี)
1.1-6-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจําปี (ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน และทุกรอบปี)
1.1-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีเสนอต่อคณบดี
1.1-7-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ เสนอต่อคณบดีพิจารณา
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวาระเรื่อง
พิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน)
1.1-8-2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ
1.1-8-3 แผนกลยุทธ์ท่ไี ด้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.1-8-4 แผนปฏิบัติการประจําปีในรอบปีต่อไป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี
ใช้ข้อมูลจาก กองบริการการศึกษา และคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ
2.1-1-2 ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ของคณะ/
มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2.1-1-3 บันทึกข้อความการพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
2.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
2.1-2-1 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและ
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
รายวิชา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1-2-2 หนังสือการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารคณะวิชา
กรรมการการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติปิดหลักสูตร/
รายวิชา (ถ้ามี)
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม หลักสูตรปรับปรุงก่อนปี พ.ศ. 2555 (ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2.1-3-1 โครงสร้างอาจารย์ประจําหลักสูตร (ปีที่รับการประเมิน)
แห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน 2.1-3-2 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
ระยะเวลาของหลักสูตร
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
2.1-3-3 หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
4 ด้าน ดังนี้
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
1) การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
3) การสนับสนุนและให้คําแนะนํานิสิต
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรเปิดใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 หรือปรับปรุงตั้งแต่ปีพ.ศ.
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
2555 (ให้ยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา)
เกี่ยวข้องด้วย
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร 2.1-3-4 หลักฐานที่แสดงผลดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ 2.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพิจารณา
มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ หลักสูตร
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี 2.1-4-2 รายงานผลการวิจัยสถาบัน ประกอบการเสนอขออนุมัต/ิ
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย ปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน 2.1-4-3 มคอ.2 แต่ละหลักสูตร
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
2.1-4-4 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของแต่ละ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัว
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ
บ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
กรรมการพิจารณาหลักสูตร (เมื่อถึงรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร) จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อย่างน้อย 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ/หรือกรรมการวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ 2.1-5-1 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 2.1-5-2 เล่มหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ (ถ้ามี)
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 2.1-5-3 หลักฐานแสดงการผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ทุกหลักสูตร
ผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
ไม่ต้องดําเนินการ
หลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1
และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มี
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การประเมิน)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50
ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.1-7-1 เอกสารแสดงจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ที่
เปิดสอน
2.1-7-2 เอกสารแสดงจํานวนหลักสูตรทั้งหมด

2.1-8-1 เอกสารแสดงจํานวนนิสิตปัจจุบันทุกระดับ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
1 ข้อ
2 ข้อ
เกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนําเข้า
รอบระยะเวลา
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.... – 31 พ.ค. 25...)
เกณฑ์การประเมิน
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป หรือ
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2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.2-1 ข้อมูลบุคลากร ตามแบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนําเข้า
รอบระยะเวลา
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
เกณฑ์การประเมิน
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.3-1 ข้อมูลบุคลากร ตามแบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน 2.4-1-2 ข้อมูลอัตรากําลัง
และการวัดผล และมีแผนการบริหารและ 2.4-1-3 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training
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พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน
2.4-1-4 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
2.4-1-5 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
ประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของคณะ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 2.4-2-1 เอกสารแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
- โครงการอบรม/สัมมนา
แผนที่กําหนด
- ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตําแหน่งต่างๆ ที่ครบถ้วนทุกขั้นตอน
(ถ้ามี)
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ 2.4-3-1 การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ การทํางาน สะอาด
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
2.4-3-2 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้ 2.4-3-3 เอกสารแสดงการยกย่องคณาจารย์และบุคลากร เช่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.4-3-4 การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร เช่น
- การตรวจเช็คสุขภาพประจําปี
- การให้ทุนการศึกษา
- การให้ทุนกูย้ ืม ฯลฯ
2.4-3-5 ระบบพี่เลี้ยงโดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้
คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่น
ใหม่
2.4-4-1 แบบฟอร์มรายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะ หรือการพัฒนา
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
2.4-4-2 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM)
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
2.4-5-1 คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
2.4-5-2 โครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย 2.4-5-2 รายงานการประชุมคณะ วาระจรรยาบรรณ
สนับสนุนถือปฏิบัติ
2.4-6-1 รายงานการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการ
และบุคลากรสายสนับสนุน
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน

บุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 2.4-7-1 แผนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินความสําเร็จของ
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-7-2 ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงฯ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8
FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสติ อย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.5-1-1 ข้อมูลนิสิตที่ลงทะเบียนการใช้ Wifi กับสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์
2.5-1-2 รายงานข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์ท่ใี ห้บริการนิสิต
2.5-1-3 ตารางค่า FTES ไม่แปลงค่า ของคณะ (จากกองแผนงาน)
2.5-2-1 ข้อมูลจากสํานักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th
2.5-2-2 ข้อมูลห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
2.5-2-3 ภาพถ่ายห้องสมุด
**เรื่องห้องสมุดสามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้
2.5-3-1 ภาพถ่ายทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
2.5-3-2 รายการครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา

2.5-4-1 ภาพถ่ายการบริการของงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการสถานพยาบาล การบริการด้าน
อาหาร สนามกีฬา
**สามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางได้
2.5-5-1 ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
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ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ
2-5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
อาคารและบริเวณโดยรอบ
2.5-5-2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร

2.5-6-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ทั้งข้อ 2-5
(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน)
การประเมินในข้อ 2 ให้ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง ยกเว้นกรณีที่คณะ
ดําเนินการเองอาจใช้ข้อมูลของคณะได้
การประเมินในข้อ 3 และ4 ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน
การประเมินในข้อ 5 ใช้ข้อมูลจากคณะ
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มา 2.5-7-1 รายงานการประชุม
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน 2.5-7-2 รายงานการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ ต้องการของผู้รับบริการ ตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อการให้บริการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.6-1-1 ข้อมูลประมวลการสอนของทุกรายวิชา
2.6-1-2 มคอ.3 – 4 ของรายวิชาในทุกหลักสูตร
2.6-1-1 ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เช่น จัดให้มีชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม ทํากรณีศึกษา
ในโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกงาน และฝึก
ประสบการณ์
2.6-1-4 การประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (มคอ.5 - 6 )
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2.6-4-1 หนังสือเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พเิ ศษสอน
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
2.6-4-2 การนํานิสิตฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมหน่วยงานหรือ
สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.6-4-3 โครงการฝึกงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ
2.6-5-1 รายงานความสอดคล้องและความต่อเนื่องระหว่าง
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน มคอ.5 ของปีท่ีผ่านมา กับ มคอ.3 ของปีท่ปี ระเมิน
การสอน
2.6-5-2 รายงานการประชุมจากเวทีการสัมมนา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน
2.6-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ ภาคต้นและภาคปลาย
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า (ใช้ข้อมูลจากสํานักบริการคอมพิวเตอร์)
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.6-7-1 มคอ. 3 ในรอบปีถัดไป จากการนําข้อเสนอแนะของ
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
นิสิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
กํากับดูแลของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2.6-7-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.
2.7)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.7-2-1 ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามผลการวิจัยสถาบัน
(มคอ.2)
2.7-2-2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
ผลการวิจัยสถาบัน เช่น โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
2.7-2-3 รายงานการประชุม
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
2.7-3-1 เอกสารแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนานิสิต ในรายงาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ 2.7-3-3 เว็บบอร์ดของคณะ facebook Twitter blog Youtube
บัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ 2.7-4-1 แนวปฏิบัติการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
วิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ 2.7-4-2 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
2.7-7-3 เอกสารแสดงงบประมาณสนับสนุนการให้ทุนเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ
2.7-5-1 โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดโดย
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะ
ที่จัดโดยคณะ
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ ไม่ต้องดําเนินการ
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน)
2.7-7-1 เอกสารจากหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. มีการพัฒนาทักษะนิสติ ในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
เกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
เช่น รายละเอียดใน มคอ.3
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง)
2.7-7-2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. 3 หรือ 4
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบั นิสิต
(สกอ.2.8)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลผลิต
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90
ของตัวบ่งชี้
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.8-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต
2.8-1-2 ประกาศคณะ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต เพิ่มเติม
2.8-2-1 เอกสารการแจ้งเวียน / ติดประกาศ / เว็บไซต์
2.8-2-2 รายงานการประชุมชี้แจง

2.8-3-1 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ที่จัดโดยคณะ
2.8-4-1 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดใน ข้อ 3

2.8-5-1 ประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต โดยหน่วยงานหรือองคืกรระดับชาติ
(ไม่นับรวมหน่วยงาน อบต. อบจ.)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.1-1-1 ฐานข้อมูลนิสิต
3.1-1-2 คําสั่งแต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
3.1-1-3 ช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
3.1-2-1 ฐานข้อมูล บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต
ประโยชน์กับนิสิต เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสาร
วิชาการ
3.1-2-2 เอกสารแสดงระบบการติดตามประเมินการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร และรายงานผลการติดตามประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ 3.1-3-1 การศึกษาดูงาน การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา
3.1-3-2 เอกสารแสดงระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
วิชาการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
3.1-4-1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
3.1-4-2 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่
3.1-4-3 ช่องทางให้ศิษย์เก่าสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เช่น เว็บบอร์ด face book และ e-mail เป็นต้น
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
3.1-5-1 เอกสารโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
ความรู้และประสบการณ์วิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
3.1-5-2 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.1-6-1 รายงานการประเมินผลการให้บริการคําปรึกษาแนะแนว การ
บริการข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมแก่นิสิต
3.1-7-1 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการพัฒนากิจกรรมการให้บริการ
นิสิตจากผลการประเมิน
3.1-7-2 กิจกรรม/โครงการบริการนิสิตที่พัฒนาปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่ดําเนินการโดยคณะ (ที่ระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผน เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ)
3.2-2-1 เอกสารโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย
3.2-2-2 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ที่จัดโดยคณะ/
มหาวิทยาลัย
3.2-3-1 เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์/กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ/กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัดโดยนิสิต
3.2-3-2 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม/กิจกรรม
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บัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม/กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่จัดโดยนิสิต

3.2-4-1 รายงานการประชุมการจัดการความรู้ระหว่างนิสิต (ภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย)
3.2-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะ กับ
คณะกรรมการกิจกรรมนิสิตของต่างคณะ/ต่างมหาวิทยาลัย
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 3.2-5-1 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมของนิสิตทุกกิจกรรม
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
3.2-5-2 รายงานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
3.2-6-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในรอบปีงบประมาณที่
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ประเมิน ที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงจากข้อมูลในปีที่ผ่านมา หรือ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในรอบปีงบประมาณถัดไป ที่มีการ
พัฒนาปรับปรุงจากผลการดําเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่
ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.3-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ
3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3.3-2-2 คู่มือนิสิต
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3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง
4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
และการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.3-2-3 ระเบียบข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ มก.
3.3-2-4 แบบบันทึกรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ

3.3-4-1 รายงานการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
3.3-4-2 รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิต
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของคณะ
4.1-1-2 ขั้นตอนการบริหารงานวิจัยของคณะ
4.1-1-3 แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัย ที่กําหนดผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย
4.1-1-4 รายงานผลการติดตาม ประเมินและปรับปรุงแผนการวิจัย
ของหน่วยงาน
4.1-2-1 รายชื่อนิสิตปริญญาตรี และ/หรือบัณฑิตศึกษาที่มีส่วนร่วมใน
ทีมวิจัยของอาจารย์
4.1-2-2 รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมประชุม/รับฟัง การบรรยาย/สัมมนา ใน
ด้านการวิจัย (เกณฑ์ข้อ 4 ในตัวบ่งชี้ 2.7)
4.1-2-3 มคอ.3 ที่แสดงการนําองค์ความรู้จากการวิจัยมาจัดการ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน

เรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน 4.1-3-1 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ (เน้นด้านการวิจัย)
(ตัวบ่งชี้ 2.4 เกณฑ์ข้อ 1)
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 4.1-3-2 ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับและส่งเสริมให้นักวิจัย
ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.1-3-3 รายงานผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมนักวิจัย การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การให้คําปรึกษาต่างๆ
4.1-3-4 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย และ
ข้อปฏิบัติในการควบคุม
4.1-3-5 รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการยกย่อง การให้ผลตอบแทน การให้
รางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็น 4.1-4-1 ข้อมูลทุนวิจัยของคณะ เช่น งบประมาณด้านทุนวิจัย ระเบียบ
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การขอทุนวิจัย เป็นต้น
4.1-4-2 สัญญารับทุนโครงการวิจัย
4.1-4-3 เอกสารประชาสัมพันธ์การให้ทุนต่างๆ หรือประกาศการให้
ทุน/เงินสนับสนุนต่างๆ
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
4.1-5-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ใน
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ
ประเด็นต่อไปนี้ (ต้องมีครบทุกข้อต่อไปนี้)
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ 4.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของคณะ (ตัวบ่งชี้ท่ี
7.3 เกณฑ์ข้อ 2 และตัวบ่งชี้ 9.1 เกณฑ์ข้อ 6)
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
4.1-5-3 รายงานผลการดําเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ การจัด
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน แสดงงานสร้างสรรค์
4.1-5-4 หนังสือเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
การวิจัยฯ
เชิญ (visiting professor)
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
4.1-5-5 เอกสารการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เช่น ภาพถ่าย สูจิบัตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
* อัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะวิชา

23
เกณฑ์มาตรฐาน
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.1-6-1 รายงานการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยของคณะ
4.1-7-1 แผนการพัฒนาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ.4.2)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี
ใช้ข้อมูลจาก สวพ.มก.

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.2-1-1 แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน
4.2-1-2 คู่มือ/ขั้นตอนการดําเนินงานด้านการวิจัย
4.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย/บริการวิชาการ
4.2-1-3 การจัดตั้งที่ปรึกษา/หน่วยสนับสนุน/ชาวต่างชาติ เพื่อการ
เตรียมต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
4.2-1-4 การจัดให้มีพ่เี ลี้ยงแก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
4.2-1-5 การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
4.2-1-6 การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
4.2-2-1 มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน 4.2-2-2 บทความวิชาการ/เอกสาร ที่ได้จากการวิเคราะห์
ทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย
กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 4.2-3-1 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

24
เกณฑ์มาตรฐาน
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่นี ําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง)

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.2-3-2 จดหมายข่าวของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร
หนังสือพิมพ์
4.2-4-1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ (หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบรายงาน
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จากเว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ)
4.2-4-2 รายงานการติดตามผลงานวิจัย ของ มก.พว.
4.2-4-3 เอกสารการรับผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
4.2-5-1 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
4.2-5-2 แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
4.2-5-3 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
4.2-6-1 เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
4.2-6-2 มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
ของคณะ ในการประสานงานการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
4.2-6-3 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา (สกอ.4.3)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี
ใช้แบบเก็บข้อมูลจาก สวพ.มก.

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน

ปัจจัยนําเข้า
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
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ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.3-1 เอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3-2 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยของคณะ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะต้องแยกข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม แล้วนําคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
5.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ หรือที่เกี่ยวข้อง
5.1-1-2 แผนการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ
5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้อง
5.1-1-4 ระเบียบของการให้บริการ การกําหนดภาระงาน
5.1-1-5 การกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระเบียบด้านการบริการวิชาการ
5.1-1-6 รายงานการติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผน
5.1-2-1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของปี
การศึกษา 2554) ที่แสดงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน

กับการเรียนการสอน
5.1-2-2 เอกสารการมอบหมายงานให้นิสิตเข้าร่วมดําเนินโครงการ
บริการวิชาการของอาจารย์
5.1-2-3 การนําประสบการณ์จากบริการวิชาการมาใช้กับการฝึกงาน
นิสิต
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ 5.1-3-1 แบบเสนอโครงการวิจัย แสดงที่มาของงานวิจัยจากการบริการ
สังคมกับการวิจัย
วิชาการ
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร 5.1-4-1 รายงานประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ ทางวิชาการแก่ปสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
การเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร 5.1-5-1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ของปี
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การศึกษา 2555 ที่แสดงถึงการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
การเรียนการสอนและการวิจัย
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
5.1-5-2 มีโครงการวิจัยใหม่จากการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
5.2-1-1 ผลสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
5.2-1-2 แผนการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนจากผลสํารวจ
5.2-2-1 หนังสืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ให้คําปรึกษา
แนะนํา
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ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
5.2-2-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมที่ปรึกษาเพื่อการ
แก้ปัญหาทางสังคม
5.2-2-3 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร
5.2-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษาแนะนํา และมี
ช่องทางการสื่อสาร
5.2-3-1 รายงานการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (เป็นการประเมิน 2 ทาง ทั้งผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ) ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ หรือจากรายงานความพึงพอใจใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับประโยชน์หรือข้อคิดเห็นต่อผลกระทบจากการ
บริการวิชาการ
5.2-4-1 ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ
ครั้งต่อไป
5.2-4-2 มีการปรับปรุงการให้บริการจากผลการประเมิน
โครงการในครั้งก่อน
5.2-5-1 มีการนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดโดยการวิจัย
5.2-5-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้การบริการ
วิชาการ
5.2-5-3 เอกสารการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
5.2-5-4 ฐานข้อมูลความรู้จากการบริการวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
6.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.1-1-2 แผนการปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
6.1-1-4 รายงานการติดตามประเมินผลการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงาน
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ 6.1-2-1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต (ด้านทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
และวัฒนธรรม)
กิจกรรมนิสิต
(สามารถเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 เกณฑ์ข้อ 3 และตัวบ่งชี้ท่ี 3.2
เกณฑ์ข้อ 3 เกี่ยวกับด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม)
6.1-2-2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4
ของปีการศึกษา 2554) ที่แสดงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
6.1-2-3 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นํามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
6.1-3-1 สถานที่การเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
เวทีการแสดง พิพิธภัณฑ์ หอประวัติ ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.1-3-2 วารสาร จดหมายข่าว ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-3-3 เว็บไซต์ของคณะ
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา 6-1-4-1 รายงานการประเมินผลสําเร็จของการ
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
เรียนการสอน
6-1-4-2 รายงานการประเมินผลสําเร็จของการ
บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต
(ประเมินเทียบกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานิสิต ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ที่แสดงถึง
บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
การปรับปรุงการบูรณาการงานบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนิสิต
กิจกรรมนิสิต
6.1-5-2 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการปรับปรุง
จากผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน 6.1-6-1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ
ในระดับชาติ
6.1-6-2 บุคคลที่ได้รับการยกย่อง หรือผลงานที่ได้รับรางวัล หรือ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ (สกอ.7.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ

3. ผูบ้ ริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้ สามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.1-1-1 ระเบียบ/ข้อบังคับ/หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
7.1-1-2 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ
7.1-1-3 แบบฟอร์มการประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ
7.1-1-4 รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ
7.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระที่
เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
7.1-2-1 วิสัยทัศน์/นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
7.1-2-2 ข้อมูลสารสนเทศสําหรับเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ
7.1-2-3 รายงานการประชุมบุคลากร ในวาระที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
7.1-2-4 แผนกลยุทธ์ของคณะ
7.1-2-5 แผนงานประจําปีของคณะ
7.1-2-6 แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย
7.1-3-1 รายงานการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ
มอบหมายตามระยะเวลาที่กําหนด
7.1-3-2 หนังสือแจ้งเวียนถึงบุคลากร/บอร์ดประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแผน-ผลการดําเนินงานในรอบปี
7.1-3-3 รายงานการประชุมบุคลากร (สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนในรอบปี)
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวาระ
เกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
7.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในคณะ
7.1-4-2 คําสั่งแต่งตั้งทีมผู้บริหารของคณะ
7.1-4-3 วาระการประชุม/รายงานการประชุมบุคลากร อย่างน้อย
2 ฉบับต่อปีการศึกษา
7.1-5-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหาร
7.1-5-2 คู่มือปฏิบัติงานจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.1-5-3 รายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม/สัมมนา ของ
บุคลากร
7.1-6-1 ผลการประเมินผู้บริหาร
7.1-6-2 เอกสารแสดงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ข้อ
7.1-7-1 รายงานการประเมินผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหารคณะ
7.1-7-2 รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะ
7.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้แ ละเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.2-1-1 โครงการจัดการความรู้ ที่กําหนดประเด็นความรู้
เป้าหมายที่สอดคล้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย
7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วาระการกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ หรือ
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ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการจัดการความรู้ที่ได้รับมอบหมาย
7.2-3-1 เอกสารโครงการและสรุปผลการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อ 1 ภายในคณะ

7.2-4-1 เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามประเด็นข้อ 1 ในรูปแบบต่างๆ
7.2-4-2 ระบบการจัดเก็บเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ตาม
ประเด็นข้อ 1
7.2-4-3 ช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ชุมชนนักปฏิบัติ
(blog) จดหมายข่าว วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
7.2 -5-1 หลักฐานการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
เรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การปรับปรุงการ
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้
สอนใน มคอ.3 และ มคอ.4
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น 7.2-5-2 แบบติดตามที่ระบุการนําแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศ
7.3-2-1 ระบบสารสนเทศของคณะ อย่างน้อยด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน (ในกรณีท่ีคณะไม่มีระบบสารสนเทศของคณะ
ให้อ้างอิงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย)
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ตามข้อ 2
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
7.3-4-1 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของผู้ใช้ระบบ (จากตัวบ่งชี้ที่คล้ายกัน)
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก 7.3-5-1 การรายงานผลผ่านระบบ CHE QA Online ที่
ที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด
สมบูรณ์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
แบบเก็บข้อมูลดิบ ; มี  ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.4-1-1 องค์ประกอบของคณะกรรมการในคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ
7.4-2-1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง/การบริหาร
ความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่กําหนดโดยสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
7.4-2-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในวาระการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
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- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน
5. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
7.4-3-1 รายงานการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มที่
กําหนดโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
7.4-4-2 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
7.4-5-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ในวาระที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
7.4-6-1 แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปที่มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และข้อเสนอแนะของ
กรรมการประจําคณะมาประกอบการพิจารณา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
8.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะ
8.1-1-3 คําสั่งแต่งตั้ง หรือใบมอบหมายงานการทําหน้าที่
วิเคราะห์/บริหารทรัพยากรภายในคณะ
8.1-2-1 เอกสารคําของบประมาณประจําปีของคณะ
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หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
8.1-2-2 ระเบียบทางด้านการเงิน
8.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะ

8.1-4-1 รายงานทางการเงินรายไตรมาส/รอบปีงบประมาณ
8.1-4-2 รายงานความก้าวหน้าของฝ่ายบริหารและธุรการ
8.1-4-3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวาระ
ที่เกี่ยวกับการพิจารณาด้านการเงินของคณะ
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
8.1-5-1 เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของคณะในรอบปี
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ 8.1-5-2 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง
3 ปี
8.1-6-1 แผนการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้ และ
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ การบริหารงานพัสดุของคณะ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้
และการบริหารงานพัสดุของคณะ
8.1-7-1 รายงานการประชุมบุคลากรของคณะ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง 8.1-7-2 รายงานวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินของคณะ
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
8.1-7-3 เอกสารคําของบประมาณประจําปีต่อไปของคณะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ  มี ; ไม่มี

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
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1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
9.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพของคณะ
9.1-1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ

9.1-2-1 นโยบายการบริหารคุณภาพของคณะ
9.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ
9.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใน
วาระที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของคณะ
9.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพใน
วาระที่เกี่ยวกับการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ
9.1-3-2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ขอหน่วยงาน
9.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปี
การศึกษา
9.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานย่อย
9.1-4-3 รายงานการประเมินตนเองของคณะ
9.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใน
วาระการพิจารณารายงานการประเมินตนเองของคณะ

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของคณะที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
มาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล คณะกรรมการประเมินฯคุณภาพภายใน (สปค.01)
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 9.1-5-2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯคุณภาพภายใน
(สปค.02)
9.1-5-3 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
แผนกลยุทธ์
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน 9.1-6-1 e-SAR ของหน่วยงาน
9.1-6-2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
9.1-7-1 แบบสอบถามในโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ โดยมี
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ ข้อคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการให้
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
หน่วยงานดําเนินการเพิ่มเติม
9.1-7-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ
9.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
9.1-8-1 เอกสารการลงนามเป็นเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างหน่วยงาน
9.1-8-2 โครงการ/กิจกรรมด้านประกันคุณภาพที่ดําเนินการ
โดยเครือข่าย
9.1-8-3 รายงานประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่าย
9.1-9-1 แนวปฏิบัติที่ด/ี งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
9.1-9-2 ช่องทางการเผยแพร่/การประกวดแนวปฏิบัติที่ด/ี
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
9.1-9-3 เอกสารแสดงการขอใช้แนวปฏิบัติที่ด/ี งานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพ จากหน่วยงานอื่น /การศึกษาดูงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

• ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
สถาบัน และสํานัก
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
แบบเก็บข้อมูลดิบ

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

มี ; ไม่มี

กระบวนการ
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์หน่วยงาน/แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1.1-1-2 รายงานการประชุมบุคลากรในวาระเรื่องแผน
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานในวาระ
เรื่องแผน
1.1-1-4 รายละเอียดวิธีการจัดทํา/ทบทวน ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน
(อาจเป็นรูปแบบตารางวิเคราะห์)
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กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
1.1-1-5 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจ ได้แก่ คณะกรรมการประจําคณะ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (สําหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทบทวนปรับปรุงแผน)

1.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน/โครงการ
สัมมาทิฐิของหน่วยงาน
1.1-2-2 เอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์ ฯลฯ ประชาสัมพันธ์แผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
1.1-3-1 การจัดประชุม/สัมมนา/สัมมาทิฐิ เพื่อจัดทําแผนที่กลยุทธ์
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
ที่แสดงให้เห็นความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ
ประจําปี
หน่วยงาน
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
1.1-4-1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ 1.1-4-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
1.1-4-3 รายงานการประชุมการจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย โดย
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
1.1-4-4 รายงานการประชุมการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 1.1-5-1 ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
1.1-5-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน (ทุกไตรมาส ทุก
ครบทุกพันธกิจ ของหน่วยงาน
6 เดือน และทุกรอบปี)
1.1-5-3 รายละเอียดการปรับแผน (ถ้ามี)
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.1-6-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 การประจําปี (ทุกไตรมาส ทุก 6 เดือน และทุกรอบปี)
1.1-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ประจําปีเสนอต่อผู้อํานวยการ
1.1-7-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
กลยุทธ์ เสนอต่อผู้อํานวยการพิจารณา
1.1-7-2 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํา หน่ว ยงานใน
รายงานผลต่อผู้บริหาร และ คณะกรรมการ
วาระเรื่อง พิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
ประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
แผนกลยุทธ์
1.1-8-1 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า หน่ ว ยงาน
8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
(ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
1.1-8-2
การมอบหมายผู้รั บผิด ชอบในการดํ าเนิน งานตาม
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
ข้อเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการประจําปี
1.1-8-3 แผนกลยุทธ์ท่ไี ด้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.1-8-4 แผนปฏิบัติการประจําปีในรอบปีต่อไป
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1
ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 8
ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(สมศ.17)
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลผลิต
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
1.2-1-1 แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
1.2-1-2 รายงานการประชุมบุคลากรในวาระเรื่องแผน การกําหนด
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงาน
1.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานในวาระ
เรื่องแผน การกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยงาน
1.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ในเรื่อง
แผน การกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 1.2-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง แจ้งเพื่อ
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ี
ทราบเอกลักษณ์ของสถาบัน
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
1.2-2-2 Work flow ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทําแผน
และนําแผนไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี ําหนด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
1.2-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น การดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงาน
หน่วยงาน ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
1.2-4-1 รายงานสรุปผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น
ความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงานและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น 1.2-5-1 เอกสารการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงาน
2.1-1-2 ขั้นตอนการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
2.1-1-3 แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัย ที่กําหนดผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย
2.1-1-4 รายงานผลการติดตาม ประเมินและปรับปรุงแผนการ
วิจัยของหน่วยงาน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
2.1-2-1 รายชื่อนิสิตปริญญาตรี และ/หรือบัณฑิตศึกษาที่มีส่วน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
ร่วมในการฝึกปฏิบัติการทําวิจัย
4.1-2-2 รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมประชุม/รับฟัง การบรรยาย/
สัมมนา ในด้านการวิจัย
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
2.1-3-1 แผนการบริหารและพัฒนานักวิจัย (เน้นด้านการวิจัย)
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 2.1-3-2 ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับและส่งเสริมให้นักวิจัย
แก่นักวิจัยประจํา
ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.1-3-3 รายงานผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมนักวิจัย การ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ การให้คําปรึกษาต่างๆ
2.1-3-4 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
และข้อปฏิบัติในการควบคุม
2.1-3-5 รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการยกย่อง การให้ผลตอบแทน
การให้รางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็น 2.1-4-1 ข้อมูลทุนวิจัยของหน่วยงาน เช่น งบประมาณด้านทุน
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิจัย ระเบียบการขอทุนวิจัย เป็นต้น
2.1-4-2 สัญญารับทุนโครงการวิจัย
2.1-4-3 เอกสารประชาสัมพันธ์การให้ทุนต่างๆ หรือประกาศ
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เกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
การให้ทุน/เงินสนับสนุนต่างๆ
2.1-5-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในประเด็น ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ต่อไปนี้
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
2.1-5-2 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของหน่วยงาน
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน 2.1-5-3 รายงานผลการดําเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ การ
การวิจัยฯ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ 2.1-5-4 หนังสือเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
วิจัยฯ
รับเชิญ (visiting professor)
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
2.1-5-5 เอกสารการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ เช่น ภาพถ่าย สูจิบัตร
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 2.1-6-1 รายงานการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยของหน่วยงาน
4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
2.1-7-1 แผนการพัฒนาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 มีการดําเนินการ 7
ข้อ
ข้อ

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.2-1-1 แผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน
2.2-1-2 คู่มือ/ขั้นตอนการดําเนินงานด้านการวิจัย
2.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย/บริการวิชาการ
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นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.2-1-3 การจัดตั้งที่ปรึกษา/หน่วยสนับสนุน/ชาวต่างชาติ เพื่อการ
เตรียมต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
2.2-1-4 การจัดให้มีพ่เี ลี้ยงแก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่
2.2-1-5 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
2.2-1-6 การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
2.2-2-1 มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป สร้างสรรค์
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.2-2-2 บทความวิชาการ/เอกสาร ที่ได้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย
2.2-3-1 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่ 2.2-3-2 จดหมายข่าวของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
วารสาร หนังสือพิมพ์
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้ 2.2-4-1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์ (หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบ
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
รายงานผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จากเว็บไซต์สํานักประกัน
คุณภาพ)
2.2-4-2 รายงานการติดตามผลงานวิจัย ของ มก.พว.
2.2-4-3 เอกสารการรับผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ 2.2-5-1 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย ของ
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัย
2.2-5-2 แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
2.2-5-3 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ 2.2-6-1 เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 2.2-6-2 มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
และ ง)
ของหน่วยงานในการประสานงานการจดสิทธิบัตร และอนุ
สิทธิบัตร
2.2-6-3 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
4 หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
เกณฑ์ทั่วไป

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนําเข้า
รอบระยะเวลา
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจําที่กําหนดเป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาท/คน
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.3-1 เอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.3-2 ข้อมูลนักวิจัยประจําของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.4-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้อง
2.4-1-2 แผนการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ
2.4-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้อง
2.4-1-4 ระเบียบของการให้บริการ การกําหนดภาระงาน
2.4-1-5 การกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระเบียบด้านการบริการ
วิชาการ
2.4-1-6 รายงานการติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน
2.4-2-1 เอกสารประกอบที่แสดงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.4-2-2 เอกสารการมอบหมายงานให้นิสิตเข้าร่วมดําเนินโครงการ
บริการวิชาการของหน่วยงาน
2.4-2-3 การนําประสบการณ์จากบริการวิชาการมาใช้กับการ
ฝึกงานนิสิต
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
2.4-3-1 แบบเสนอโครงการวิจัย แสดงที่มาของงานวิจัยจากการ
สังคมกับการวิจัย
บริการวิชาการ
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
2.4-4-1 รายงานประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน วิชาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
การสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา 2.4-5-1 เอกสาร ที่แสดงถึงการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
การสอนและการวิจัย
2.4-5-2 มีโครงการวิจัยใหม่จากการปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) (สํานักเฉพาะที่
มีภารกิจบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.5-1-1 ผลสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
2.5-1-2 แผนการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนจากผลสํารวจ
2.5-2-1 หนังสืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ให้คําปรึกษา
แนะนํา
2.5-2-2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมที่ปรึกษาเพื่อการ
แก้ปัญหาทางสังคม
2.5-2-3 โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร
2.5-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษาแนะนํา และมี
ช่องทางการสื่อสาร
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ 2.5-3-1 รายงานการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
(เป็นการประเมิน 2 ทาง ทั้งผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ) ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความสําเร็จของ
โครงการ หรือจากรายงานความพึงพอใจในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์หรือข้อคิดเห็นต่อผลกระทบจากการบริการวิชาการ
2.5-4-1 ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง ครั้งต่อไป
วิชาการ
2.5-4-2 มีการปรับปรุงการให้บริการจากผลการประเมินโครงการ
ในครั้งก่อน
2.5-5-1 มีการนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดโดยการวิจัย
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากกการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
2.5-5-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้การบริการ
ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน
วิชาการ
2.5-5-3 เอกสารการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
2.5-5-4 ฐานข้อมูลความรู้จากการบริการวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยั ทั้งหมด (มก.)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
รอบระยะเวลา
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.3-1 เอกสารจํานวนนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
2.3-2 ข้อมูลนักวิจัยประจําของหน่วยงาน นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ (มก.) (สํานัก 2.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
รอบระยะเวลา
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.7-1 เอกสารโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพของหน่วยงานที่จัดให้กับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือที่มีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาเข้าร่วม รวมถึงโครงการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่อาจจะมี
ผู้เข้าร่วมเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
2.7-2 รายงานผลการประเมินโครงการให้บริการตาม 2.7-1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.5)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
รอบระยะเวลา
รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. 25.. - 31 ธ.ค. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
ขึ้นไป
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.8-1 เอกสารจํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมดของนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย
2.8-2 จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัดหรือ
ประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
2.8-3 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
รอบระยะเวลา
รอบปีปฏิทิน (1 ม.ค. 25.. - 31 ธ.ค. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
ขึ้นไป
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.9-1 เอกสารจํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยประจํา
โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์
โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.9-2 จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และ/หรือการวิจัย (สมศ.8)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
รอบระยะเวลา
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และ/หรือการวิจัย ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.10-1 เอกสารแสดงการรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย โดยอาจต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา
หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่
2.10-2 โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณา
การเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย
ก็ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
(สํานักเฉพาะที่มีภารกิจบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3)
ผลผลิต
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.11-1-1 แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
2.11-2-1 รายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.11-3-1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นํา
หรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
2.11-4-1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนา
ตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มี ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ประโยชน์ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ 2.11-5-1 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
หรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม
ชุมชน หรือองค์กร

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) (สํานักที่มีภารกิจ
บริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 และสํานักที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3)
ผลผลิต
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.12-1-1 โครงการกิจกรรมที่บุคลากรมีส่วนร่วมเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2.12-2-1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ Big Cleaning Day หรือ
กิจกรรม 5 ส.
2.12-2-2 ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย การตกแต่ง ความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ของอาคารสถานที่
2.12-3-1 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ Big Cleaning Day หรือ
กิจกรรม 5 ส.
2.12-3-2 ภาพกิจกรรมด้านการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม เช่น สวนหย่อม มีสถานที่แหล่งพักผ่อน หรือออกกําลังกาย
2.12-4-1 สถานที่ พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสําหรับ
นิสิตและบุคลากร

48
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.12-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นิสิตต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ พื้นที่การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
(สมศ. 18.1)
ผลผลิต
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.13-1-1 โครงการกิจกรรมที่สถาบันได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน มีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมใน
ด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จ
ของโครงการ
2.13-2-1 รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
2.13-3-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยจากการดําเนินงานของ
โครงการ
2.13-4-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
2.13-5-1 ข้อมูลการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
-

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4-5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.14

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สม
ศ. 18.2)
ผลผลิต
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 80
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
2.13-1-1 โครงการกิจกรรมที่สถาบันได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม มีบทบาทในการชี้นําหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2.13-2-1 รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
2.13-3-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนจากการดําเนินงานของโครงการ
2.13-4-1 ข้อมูลแสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
2.13-5-1 ข้อมูลการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

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

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
(สกอ.7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

50
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และ
ผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2
ครั้งต่อปีการศึกษา
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ
6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดย
คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น
รูปธรรม

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน วาระ
ที่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
3.1-2-1 การกําหนดวิสัยทัศน์/นโยบายการบริหารงานของ
ผู้บริหาร
3.1-2-2 รายงานการประชุมบุคลากร ในวาระที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
3.1-2-3 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3.1-2-4 แผนงานประจําปีของหน่วยงาน
3.1-2-5 แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย
3.1-3-1 รายงานการประชุมบุคลากร ในวาระที่เกี่ยวกับการ
ติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
3.1-3-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนในแต่ละไตรมาส
3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ใน
วาระเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
3.1-3-4 รายงานสรุปผลการปรับแผนการดําเนินงาน
3.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายในหน่วยงาน
3.1-4-2 คําสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
3.1-4-3 รายงานการประชุมบุคลากร

3.1-5-1 รายงานสรุปผลการเข้าอบรม/สัมมนา ของบุคลากร
3.1-5-2 คู่มือปฏิบัติงาน
3.1-5-3 รายงานการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน
3.1-6-1 เอกสารแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10
ข้อ
3.1-7-1 รายงานการประเมินผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารหน่วยงาน
3.1-7-2 รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.2-1-1 รายงานการประชุมบุคลากร ในวาระที่เกี่ยวกับ
การกําหนดหัวข้อการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
3.2-2-1 โครงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานตามที่
กําหนดในข้อ 1
3.2-3-1 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน
3.2-3-2 เครือข่ายการจัดการความรู้
3.2-4-1 เอกสารความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้
3.2-4-2 การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ชุมชนนักปฏิบัติ (blog)
จดหมายข่าว วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
3.2-5-1 รายงานผลการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.3-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน

3.3-2-1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง/การบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน
3.3-2-2 รายงานการประชุมบุคลากร ในวาระที่เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน

3.3-3-1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง/การบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

3.3-5-1 รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ในวาระที่เกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
6. มี การนํา ผลการประเมิน
และข้ อเสนอแนะจาก 3.3-6-1 แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปที่มีการ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และข้อเสนอแนะของ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
กรรมการประจําหน่วยงานมาประกอบการพิจารณา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.4-1-1 ข้อมูลอัตรากําลังของหน่วยงานในปัจจุบัน และความต้องการ
ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า
3.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้
3.4-2-1 ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามแผนที่กําหนด
3.4-2-2 ระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
3.4-2-3 ใบบอกลักษณะงาน (Job Description) ใบมอบหมายงาน (Job
Assignment)
3.4-2-4 การวิเคราะห์อัตราการเข้า-ออกของบุคลากร และแนวทาง
การแก้ไข
3.4-2-5 รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแผน
3.4-2-6 รายงานสรุปผลการเข้าอบรม/สัมมนาของบุคลากร
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง 3.4-3-1 ระเบียบการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร
ขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางาน 3.4-3-2 โครงการ/ภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4-3-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้รางวัลบุคลากร
ประเภทต่างๆ
3.4-3-4 การประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรที่ได้รับรางวัล
3.4-4-1 แบบฟอร์มการรายงานผลการนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
3.4-4-2 โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร 3.4-5-1 เอกสารจรรยาบรรณบุคลากร
และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
3.4-5-2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ 3.4-6-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
3.4-7-1 แบบสํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง
บุคลากร
3.4-7-2 รายงานผลการประเมินความต้องการ/ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง
3.4-7-3 สรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

54

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนําเข้า
รอบระยะเวลา
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..)
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
3.5-1 รายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากร
3.5-2 เอกสารแสดงการเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากร

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
กระบวนการ
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน
4.1-1-3 คําสั่งแต่งตั้ง หรือใบมอบหมายงานการทําหน้าที่
วิเคราะห์/บริหารทรัพยากรภายในหน่วยงาน
4.1-2-1 เอกสารคําของบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
4.1-2-2 ระเบียบทางด้านการเงิน
4.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน

4.1-4-1 รายงานทางการเงินรายไตรมาส/รอบปีงบประมาณ
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และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
4.1-4-2 รายงานความก้าวหน้าของฝ่ายบริหารและธุรการ
4.1-4-3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ใน
วาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาด้านการเงินของหน่วยงาน
4.1-5-1 เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงานใน
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ รอบปี
4.1-5-2 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ
มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
3 ปี
4.1-6-1 แผนการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้ และ
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ การบริหารงานพัสดุของหน่วยงาน
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้
และการบริหารงานพัสดุของหน่วยงาน
4.1-7-1 รายงานการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง 4.1-7-2 รายงานวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินของหน่วยงาน
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
4.1-7-3 เอกสารคําของบประมาณประจําปีต่อไปของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
กระบวนการ
รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
5.1-1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน
5.1-1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน
5.1-2-1 นโยบายการบริหารคุณภาพของหน่วยงาน
5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
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3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปีท่เี ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ
จัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3)
การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
ในวาระที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพใน
วาระที่เกี่ยวกับการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน
5.1-3-2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ขอหน่วยงาน
5.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานย่อยในรอบปี
การศึกษา
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานย่อย
5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ในวาระการพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯคุณภาพภายใน (สปค.01)
5.1-5-2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯคุณภาพภายใน (สปค.
02)
5.1-5-3 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
แผนกลยุทธ์
5.1-6-1 e-SAR ของหน่วยงาน
5.1-6-2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.1-7-1 แบบสอบถามในโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ โดยมี
ข้อคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการให้
หน่วยงานดําเนินการเพิ่มเติม
5.1-7-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ
5.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
5.1-8-1 เอกสารการลงนามเป็นเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างหน่วยงาน
5.1-8-2 โครงการ/กิจกรรมด้านประกันคุณภาพที่ดําเนินการ
โดยเครือข่าย
5.1-8-3 รายงานประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่าย
5.1-9-1 แนวปฏิบัติที่ด/ี งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
5.1-9-2 ช่องทางการเผยแพร่/การประกวดแนวปฏิบัติที่ด/ี
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
5.1-9-3 เอกสารแสดงการขอใช้แนวปฏิบัติที่ด/ี งานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพ จากหน่วยงานอื่น/การศึกษาดูงาน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 9 ข้อ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.)
กระบวนการ
รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..)
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก
(Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน
2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญจากความคาดหวัง
และความต้องการของผู้รับบริการ
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่
สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
กําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํา
รายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้พจิ ารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน
6.1-1-1 รายงานการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน
6.1-1-2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน
6.1-1-3 ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน
6.1-2-1 รายงานผลการทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงาน

6.1-4-1 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน
6.1-5-1 รายงานการประชุมบุคลากร ในวาระที่
เกี่ยวข้องกับผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ
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ภาคผนวก
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน
-

เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4

วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25...
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25…
ร่างตัวอย่างกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25...
Worksheet ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25...
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เอกสารหมายเลข 1
วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25...
คณะวิชา/สถาบัน/สํานัก...............................................
วันที่............................................. เวลา .............................น.
ณ ห้องประชุม ............................................................
*************************
วาระที่ 1 แนะนํากรรมการ
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 25... ลงวันที่ ....... นั้น การประเมินคุณภาพภายใน ของคณะ................... มี
คณะกรรมการประเมินฯ จํานวน ... คน รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 25... มหาวิทยาลัยได้กําหนด
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา/สถาบัน/
สํานัก
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ.
2. พิจารณาการดําเนินงานของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และ
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา
4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน
2.2 กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
• คณะวิชา
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ
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2. ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายในที่ผ่านมา
3. การค้ น หานวั ต กรรม และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องหน่ ว ยงาน หรื อ ผลลั พ ธ์ จ ากการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
• สถาบัน/สํานัก
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการ
บริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
2.3 รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้ากระบวนการ และผลผลิต
รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีทีผ่ ่านมา
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิทีด่ ีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากํ า หนดการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน แยกตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ ดังประเด็นต่อไปนี้
3.1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับกําหนดการประเมินเบื้องต้นของคณะ......................... รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 3
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกําหนดการประเมินฯ ดังกล่าว มีความคิดเห็นในการปรับแก้ไข
ดังนี้
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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3.2 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน แยกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
• คณะวิชา
ประธานที่ประชุมมอบให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน
แยกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ไม่ต้องประเมิน แต่ต้องรายงานข้อมูล จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้
ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนงาน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

-

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1, 16.2, 17
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 - 2.8
ตัวบ่งชี้ สมศ. 1, 2, 3, 4, 14
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 - 3.2
ตัวบ่งชี้ มก. 3.3
ตัวบ่งชี้สกอ. 4.1 - 4.3
ตัวบ่งชี้ สมศ. 5, 6, 7
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 - 5.2
ตัวบ่งชี้ สมศ. 8, 9
ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. 10, 11
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1-7.4
ตัวบ่งชี้ สมศ. 13
ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.15

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.1.1)
ตัวบ่งชี้ 1.2 (สมศ. 17)
ตัวบ่งชี้ 2.1-2.5 (สกอ. 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2)
ตัวบ่งชี้ 2.6-2.7 (มก.)
ตัวบ่งชี้ 2.8-2.14 (สมศ. 5, 6,
8, 9, 11, 18.1, 18.2)

ผู้รับผิดชอบ

• หน่วยงานที่มีภารกิจวิจยั
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

-
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องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ

-

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4 (สกอ.7.1-7.4)
ตัวบ่งชี้ 3.5 (มก.)
ตัวบ่งชี้ 4.1 (สกอ.8.1)
ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ.9.1)

ผู้รับผิดชอบ

- ตัวบ่งชี้ 6.1 (ก.พ.ร.)

• หน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.1.1)
-

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ 2.1 (มก.)
ตัวบ่งชี้ 2.2 (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ 2.3-2.4 (สมศ. 9, 11)
ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4 (สกอ.7.1-7.4)
ตัวบ่งชี้ 3.5 (มก.)
ตัวบ่งชี้ 4.1 (สกอ.8.1)
ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ.9.1)

- ตัวบ่งชี้ 6.1 (ก.พ.ร.)

• หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.1.1)
-

ตัวบ่งชี้ 2.1 - 2.2 (มก.)
ตัวบ่งชี้ 2.3 (สมศ. 11)
ตัวบ่งชี้ 3.1-3.4 (สกอ.7.1-7.4)
ตัวบ่งชี้ 3.5 (มก.)
ตัวบ่งชี้ 4.1 (สกอ.8.1)
ตัวบ่งชี้ 5.1 (สกอ.9.1)

ผู้รับผิดชอบ
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องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้
- ตัวบ่งชี้ 6.1 (ก.พ.ร.)

ผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เอกสารหมายเลข 2
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25…
คณะวิชา/สถาบัน/สํานัก.......................................
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สังกัด

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ประสานงานจากคณะ/สถาบัน/สํานัก :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
e-mail :

เบอร์มือ
ถือ

เบอร์ท่ี
ทํางาน

e-mail
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เอกสารหมายเลข 3
ร่างตัวอย่างกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 25...
คณะ/สถาบัน/สํานัก.............................................................
ระหว่างวันที่ .....................................................
วันที่ .................................................................
เวลา 09.00 - 09.30 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะ/สถาบัน/สํานัก....................
ณ ห้องประชุม ...............................................................
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 25..
เวลา 09.30 – 11.00 น.
ผู้บริหารคณะ......................... รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 25... ทั้งนี้
ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ
เวลา 11.00 - 12.00 น.
คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน

วันที่............................................
เวลา 08.30 – 09.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม……………………
เวลา 09.00 – 12.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะ/สถาบัน/สํานัก.............

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลา 13.00 – 13.45 น.

- ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................
เวลา 09.00 – 09.45 น.
- ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................
เวลา 09.45 – 10.30 น.
- ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................
เวลา 10.30 – 11.15 น.
- ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน...................
เวลา 11.15 – 12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม…………………………..
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ..................................
ตัวอย่างคณะ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา จํานวน ... คน
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เวลา 13.45 – 14.30 น.

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี

จํานวน ... คน

เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที่ 3 กลุม่ ศิษย์เก่า และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง จํานวน ... คน
เวลา 15.15 – 16.00 น.
เวลา 13.00 – 14.00 น

เวลา 14.00 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 16.30 น.

กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน ... คน
ตัวอย่างสถาบัน/สํานัก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จํานวน ... คน
- บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- นิสิต
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเลขานุการสํานักฯ/หัวหน้าฝ่าย
จํานวน ... คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จํานวน … คน
ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ณ ห้องประชุม...............................................................

วันที่.....................................
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องประชุม
เวลา 08.30 – 12.00 น.
............................

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม…………………………..

เวลา 13.00 – 14.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงาน.....................................รับทราบ

หมายเหตุ : หน่วยงานใดที่รับการประเมินฯ 2 วัน สามารถปรับเปลี่ยนกําหนดการให้เหมาะสมกับกระบวนการ
ประเมินฯ ที่กําหนด
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เอกสารหมายเลข 4
Worksheet ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25...
สําหรับคณะวิชา.....................................
----------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
เป้าหมาย

.... ข้อ

บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน คณะ .... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ คณะ ข้อ

 1

 2
 3

 4

 5
 6

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ประจําคณะ โดยเป็นแผนฯ ที่เชือ่ มโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551-2554)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
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กรรมการ คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร และ คณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา
 8 มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ คณะ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน
 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี ําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
 3 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย …
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน

ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายการ
ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้ (เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ได้)

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ คณะ ข้อ

 1

 2

 3

 4

 5

เกณฑ์มาตรฐาน
เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี ําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
เป้าหมาย ... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ คณะ ข้อ



1

เกณฑ์มาตรฐาน

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่
ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)
 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
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กรรมการ คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
กรรมการพิจารณาหลักสูตร (เมื่อถึงรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตร) จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อย่างน้อย 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
และ/หรือกรรมการวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน
 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร
 7* หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค
1 และ ง)
 8* หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
* หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
ตัวตั้ง
2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด นับรวมลา
ศึกษาต่อ
ตัวหาร
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

คะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (……………/……………)*100

= (……………/……………)*100

=

=

= (……………/60)*5

= (……………/60)*5

=

=

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
เป้าหมาย
ร้อยละ …
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. จํานวนอาจารย์ตําแหน่ง ผศ.
2. จํานวนอาจารย์ตําแหน่ง รศ.
3. จํานวนอาจารย์ตําแหน่ง ศ.
*4. ผลรวมของรายการที่ 2 และ 3 ตัวตั้ง
*5. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด นับรวมลา
ศึกษาต่อ
ตัวหาร
ร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
(* หมายถึง รายการที่นํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (……………/……………)*100 = (……………/……………)*100
=

=

= (……………/30)*5

= (……………/30)*5

=

=
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
เป้าหมาย …. ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
กรรมการ คณะ ข้อ

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

คณะ … คะแนน

กรรมการ.............คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.2.5)
เป้าหมาย ... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ คณะ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง
 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปีการศึกษา
 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสติ อย่างน้อยในด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยใน
ด้านงานทะเบียนนิสติ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ .... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ คณะ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร
 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย
 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร
 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ.2.7)
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย
ผลการประเมิน

คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน

กรรมการ คณะ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน



1

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ
มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงาน
จากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน)

 2

 3

 4

 5
 6*

* หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบั นิสิต (สกอ.2.8)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ .... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต
ที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ
 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ
 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชี้
 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
*3. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
(ตัวตั้ง)
4. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
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รายการ
6. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท
7. จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา
*8. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่
ตอบแบบสํารวจ
(ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ
และลาอุปสมบท) (ตัวหาร)
ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
(* หมายถึง รายการที่นํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (…………/…………)*100
=

= (……………/……………)*100
=

= (……………/100)*5
=

= (……………/100)*5
=

ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (ทุก
ระดับ)
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ)
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
(เท่ากับค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินในข้อ 4)

ข้อสังเกต :

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ

1. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
3. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่มี ชี ื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
4. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่มี ชี ื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
5. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural
Rank: www.scimagojr.com) Q1 – Q4 ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
6. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่มี ชี ื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
หรือ Scopus
7. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด
8. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25

0.50
0.75
1.00

1.00

0.125
0.25
0.50

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.75
ภูมิภาคอาเซียน
11. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
1.00
นานาชาติ
*ผลรวมของ (จํานวน x ค่าน้ําหนัก)
ตัวตั้ง
*จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด ตัวหาร
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รายการ

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก

ร้อยละของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา = (…………/………)*100
โททีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
=
(* หมายถึง รายการทีน่ ํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

= (……………/……………)*100
=

= (……………/25)*5

= (……………/25)*5

=

=

ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ

1. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
3. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่มี ชี ื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
4. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่มี ชี ื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
5. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural
Rank: www.scimagojr.com) Q1 – Q4 ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
6. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่มี ชี ื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
หรือ Scopus
7. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25

0.50
0.75
1.00

1.00

0.125
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8. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
0.25
0.50

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.75
ภูมิภาคอาเซียน
11. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
1.00
นานาชาติ
*ผลรวมของ (จํานวน x ค่าน้ําหนัก)
ตัวตั้ง
*จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
ตัวหาร
ร้อยละของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา = (………/…………)*100
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
=
(* หมายถึง รายการทีน่ ํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

= (…………/…………)*100
=

= (……………/50)*5

= (……………/50)*5

=

=

ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์
เป้าหมาย
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ...
ผลการประเมิน
รายการ

1. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง
ตําแหน่ง ผศ.
3. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง
ตําแหน่ง รศ.
4. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง

บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
0
1
3
6
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ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก

ตําแหน่ง ศ.
5. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มี
2
ตําแหน่งทางวิชาการ
6. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง
3
ตําแหน่ง ผศ.
7. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง
5
ตําแหน่ง รศ.
8. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง
8
ตําแหน่ง ศ.
9. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มี
5
ตําแหน่งทางวิชาการ
10. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารง
6
ตําแหน่ง ผศ.
11. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารง
8
ตําแหน่ง รศ.
12. อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และ
10
ดํารงตําแหน่ง ศ.
*ผลรวมของ (จํานวน x ค่าน้ําหนัก)
ตัวตั้ง
*จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
ตัวหาร
ผลการพัฒนาคณาจารย์
(* หมายถึง รายการทีน่ ํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

ข้อสังเกต :

= (………/…………)*100

= (…………/……………)*100

=

=

= (……………/6)*5

= (……………/6)*5

=

=

83

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต
 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า
 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1
- 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่
ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

 3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 4 มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน
 5 มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ
 2 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ใน
การให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
 3 มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
 4 มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและ
การดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี
 5 มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมกา คณะ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน
 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
 4 มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้
(ต้องมีครบทุกข้อต่อไปนี้)
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor)
* อัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละคณะวิชา

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

 6 มีก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการสนับ สนุ น ในข้ อ 4
และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมกาคณะ ข้อ


1

 2

 3

 4

 5

 6*

เกณฑ์มาตรฐาน
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ
ได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1
และ ง)

* หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
(สกอ.4.3)
เป้าหมาย
... บาท/คน
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ

ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
หน่วยงาน
*3. ผลรวมของรายการที่ 1 และ 2
ตัวตั้ง
4. จํานวนอาจารย์ประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในปี
การศึกษา 2554
5. จํานวนนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในปี
การศึกษา 2554
*6. ผลรวมของรายการที่ 4 และ 5
ตัวหาร
สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย
(* หมายถึง รายการที่นํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

= (………………/……………)
=

= (…………………/……………)
=

=
(………….……/75,000)*5

= (………………..……/75,000)*5

=

=
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
1. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 0.125
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 0.25
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
3. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
0.50
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
4. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 0.75
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
5. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.00
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Joural
Rank: www.scimagojr.com) Q1-Q4 ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
6. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.00
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus
7. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.125
สถาบันหรือจังหวัด
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
0.25
ระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.50
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ 0.75
ภูมิภาคอาเซียน

รายการ
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รายการ

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
*ผลรวมของ (จํานวน x ค่าน้ําหนัก)
ตัวตั้ง
*จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
ตัวหาร

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
1.00

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รบั การตีพิมพ์ = (………/………)*100
หรือเผยแพร่
=
(* หมายถึง รายการทีน่ ํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

= (…………/……………)*100
=

= (……………/20)*5

= (……………/20)*5

=

=

ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์
คะแนนที่ได้

ข้อสังเกต :

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (……………/……………)*100

= (……………/……………)*100

=

=

= (……………/20)*5

= (……………/20)*5

=

=
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
0.25

1. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
2. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
0.50
วารสารระดับนานาชาติ
3. ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
0.75
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง 1.00
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
*ผลรวมของ (จํานวน x ค่าน้ําหนัก)
ตัวตั้ง
*จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด
ตัวหาร
ร้อยละของผลงานที่ได้รบั การรับรองคุณภาพ
(* หมายถึง รายการทีน่ ํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

ข้อสังเกต :

= (…………/…………)*100 = (……………/……………)*100
=

=

= (……………/10)*5

= (……………/10)*5

=

=
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน
 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย
 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ .... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ
 2 มี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารทางวิ ช าการเพื่ อ การ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
 4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
เป้าหมาย
ร้อยละ …
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการวิจัย
3. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการ
วิจัย
*4. ผลรวมของรายการที่ 1, 2 และ 3
ตัวตั้ง
*5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด
ตัวหาร
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
(* หมายถึง รายการที่นํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

=
(……………/……………)*100
=

= (……………/……………)*100
=

= (……………/30)*5
=

= (……………/30)*5
=
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม
หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบัน
 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม
 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
 1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต
 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
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คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
 6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
 3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง
 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือ
นานาชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์
 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
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คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ
 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ (สกอ.7.1)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
 1 คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า
 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
 3 ผูบ้ ริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้ สามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ
 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการ
จัดประชุมบุคลากร
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ
 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
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คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
คํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
 7 คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทั ก ษะด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และด้ า นการวิ จั ย อย่ า ง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด
 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ้ ื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)
 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System
Plan)
 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ
 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
คณะ
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
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กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 3

ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดําเนินการตามแผน
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 4
 5

 6

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ….
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้บริหาร
คะแนนที่ได้ (เท่ากับค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
ผู้บริหาร)

ข้อสังเกต :

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการ
พบ
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ
 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3 มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ ล ะพั น ธกิ จ และการพั ฒ นาคณะและ
บุคลากร
 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
 5 มีก ารนํ า ข้ อ มูล ทางการเงิน ไปใช้ใ นการวิ เ คราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง
 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ
 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของ
คณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
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กรรมการ

คณะ ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
 8 มี เ ครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน
 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย …
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้
สกอ. 23 ตัว
คะแนนที่ได้ (เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ได้)

ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
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Worksheet
ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 25...
สําหรับสถาบัน/สํานัก.....................................
----------------------------------------------------------------------ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สถาบัน/สํานัก)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
เป้าหมาย

.... ข้อ

ผลการประเมิน
กรรมการ หน่วยงาน











ข้อ

บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

หน่วยงาน .... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี
5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
4 พันธกิจ
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
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กรรมการ หน่วยงาน





ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร และ คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณา
8 มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(สมศ.17)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน











ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน
2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี ําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงานและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5 หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สถาบัน)
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (14 ตัวบ่งชี้) (กลุ่มสถาบัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน









ข้อ

กรรมการ.............คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่นักวิจัยประจํา
4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็น
ต่อไปนี้ (ต้องมีครบทุกข้อต่อไปนี้)
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor)
* อัตลักษณ์ของหน่วยงาน หมายถึง
ลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
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กรรมการ หน่วยงาน




ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4
และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)
เป้าหมาย … ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน … คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน

กรรมการ.............คะแนน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน



1



2



3



4



5



6*

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค
1 และ ง)

* หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3)
เป้าหมาย
... บาท/คน
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ

ผลการดําเนินงานสถาบัน

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (…………………/……………)
=
= (………………/180,000)*5
=

= (………………………/……………)
=
= (……………..……/180,000)*5
=

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
มหาวิทยาลัย
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
หน่วยงาน
*3. ผลรวมของรายการที่ 1 และ 2

ตัวตั้ง

*4.จํานวนนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงใน
ปีการศึกษา 2554
ตัวหาร
สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย
(* หมายถึง รายการที่นํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน








ข้อ

กรรมการ.............คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน










ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน
2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ
3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจยั ทั้งหมด (มก.)
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
รายการ

ผลการดําเนินงานของ
สถาบัน

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

1. จํานวนนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ตัวตั้ง
2. จํานวนนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงในปีการศึกษา 2554
ตัวหาร
ร้อยละนักวิจัยที่ทําหน้าทีส่ นับสนุนการ
เรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด

= (…………………/……………)
=

= (……………………/……………)
=
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คะแนนที่ได้

= (………………..……/30)*5

= (………………..……/30)*5

=

=

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.)
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
รายการ

ผลการดําเนินงานของ
สถาบัน

ผลการดําเนินงานที่กรรมการ
พบ

1. ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละโครงการ
ตัวตั้ง
2. ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดใน
แต่ละโครงการ
ตัวหาร
คะแนนที่ได้

= (……………………/……………)
=

= (……………………/……………)
=

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5)
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ

1. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
3. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
4. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
5. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก
0.125
0.25

0.50
0.75
1.00
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รายการ

ค่า ผลการดําเนินงานคณะ ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
น้ําหนัก จํานวน จํานวน x
จํานวน
จํานวน x
ค่าน้ําหนัก
ค่าน้ําหนัก

Rank: www.scimagojr.com) Q1-Q4 ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
6. ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 1.00
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
หรือ Scopus
7. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.125
สถาบันหรือจังหวัด
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
0.25
ระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.50
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.75
ภูมิภาคอาเซียน
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
1.00
นานาชาติ
*ผลรวมของ (จํานวน x ค่าน้ําหนัก)
ตัวตั้ง
*จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมด ตัวหาร
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รบั การตีพิมพ์ = (………/………)*100
หรือเผยแพร่
=
(* หมายถึง รายการทีน่ ํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

= (…………/……………)*100
=

= (……………/20)*5

= (……………/20)*5

=

=

ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6)
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ

ผลการดําเนินงานสถาบัน

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ
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รายการ
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์
2. จํานวนนักวิจัยทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์
คะแนนที่ได้

ผลการดําเนินงานสถาบัน

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (……………/……………)*100 = (……………/……………)*100
=

=

= (……………/20)*5

= (……………/20)*5

=

=

ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ. 8)
เป้าหมาย
ร้อยละ …
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน
รายการ
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาการวิจัย
3. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย
*4. ผลรวมของรายการที่ 1, 2 และ 3
ตัวตั้ง
*5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด
ตัวหาร

ผลการดําเนินงานคณะ

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้ = (……………/……………)*100 = (……………/……………)*100
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
=
=
(* หมายถึง รายการที่นํามาคํานวณ)
คะแนนที่ได้

= (……………/30)*5

= (……………/30)*5

=

=
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน … คะแนน
กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน








ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนา
ตนเอง โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคน
ในชุมชนหรือองค์กรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม
หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน









ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์
3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ําเสมอ
5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ/หรือนิสิตที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

113

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)



1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)



2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 80
3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ





ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมกา หน่วยงาน







ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ต่กกว่า
ร้อยละ 80
3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจากหน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ)
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (4 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.)
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน สํานัก ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
รายการ

ผลการดําเนินงานของสํานัก

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

= (……………………/……………)
=

= (……………………………/……………)
=

1. ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละโครงการ
ตัวตั้ง
2. ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมดในแต่ละโครงการ
ตัวหาร
คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน สํานัก ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน









ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน
2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน คณะ … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน








ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้
และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนในชุมชน
หรือองค์กรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม
หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน สํานัก ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน









ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี
2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์
3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ําเสมอ
5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ/หรือนิสิตที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (กลุม่ ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ)

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (4 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.)
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน สํานัก ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
รายการ

ผลการดําเนินงานของสํานัก

ผลการดําเนินงานที่กรรมการ
พบ

= (……………………………/……………)
=

= (……………………………/……………)
=

1. ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละโครงการ
ตัวตั้ง
2. ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมดในแต่ละโครงการ
ตัวหาร
คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน สํานัก ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน



1 มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ



2 มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3 มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด





4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ให้บริการ
5 มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน สํานัก ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน









ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี
2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์
3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ําเสมอ
5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ/หรือนิสิตที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (สถาบัน/สํานัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
(สกอ.7.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน … คะแนน
กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน





ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า
2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
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กรรมการ หน่วยงาน

ข้อ



3



4



5



6



7

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
ผูบ้ ริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้ สามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมี
การจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน







ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากความรู้
ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
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กรรมการ หน่วยงาน





ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน





ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การ
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กรรมการ หน่วยงาน

ข้อ



3



4



5



6

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมา
ภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
เป้าหมาย …. ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน … คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน









ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด
3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากร สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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กรรมการ หน่วยงาน




ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.)
เป้าหมาย
ร้อยละ ...
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
รายการ

ผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน

ผลการดําเนินงานที่กรรมการพบ

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ในปีการศึกษานั้น
ตัวตั้ง
2. จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ)
ตัวหาร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
= (………………………/……………)
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
=
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
คะแนนที่ได้
= (…………………..………/80)*5
=

= (……………………………/……………)
=
= (………………………….…/80)*5
=

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (สถาบัน/สํานัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน




ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)
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กรรมการ หน่วยงาน

ข้อ



3



4



5



6



7

เกณฑ์มาตรฐาน

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
หน่วยงาน)

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สถาบัน/สํานัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
เป้าหมาย
… ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน … คะแนน
กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน







ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน
ย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน
3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
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กรรมการ หน่วยงาน













ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่เี ป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้
6 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง 6
องค์ประกอบคุณภาพ
7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน
8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน
9 มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานอื่ น สามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน (สถาบัน/สํานัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.)
เป้าหมาย
... ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมิน หน่วยงาน ... คะแนน กรรมการ.............คะแนน
กรรมการ หน่วยงาน











ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1 มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน
2 มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ
3 มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจาก
ข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน
4 มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา
ดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น
5 มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง
จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็น
แนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป

เหตุผล (กรณีประเมินแตกต่างจาก
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