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ค าน าค าน า  
 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2554 และ 
ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ยังคงก ำหนดให้ทุกคณะวิชำประเมินตนเอง
ตำมตัวบ่งชี้ 24 ตัว ที่สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2553 
เพื่อให้คณะวิชำมีควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน และสำมำรถประเมินพัฒนำกำรของ
หน่วยงำนได้ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับบำงตัวบ่งชี้ ได้มีกำรปรับเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) รวมทั้งได้มีกำรเพิ่มเติมรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
และกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนเพื่อรับกำรประเมินฯ ทั้งนี้ ให้คณะวิชำประเมินตนเอง
ตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ด้วย เพื่อให้คณะเห็นผลกำรด ำเนินงำนครบทั้งปัจจัย
น ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

ส ำนักประกันคุณภำพหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ปีกำรศึกษำ 2554 และปีกำรศึกษำ 2555 จะเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพที่ก่ อให้เกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล เพื่อกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยไปสู่มหำวิทยำลัยวิจัยที่มีควำมเป็นเลิศ 
ทำงวิชำกำร และมีคุณภำพระดับสำกล 

 
ส านักประกันคุณภาพ 

มีนาคม 2555



สารบัญสารบัญ  
         

หน้า 
บทที่ 1  กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 1 
 1.1 กำรประเมินคุณภำพภำยใน 1
 1.2 แผนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 2 
 1.3 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน 3
 1.4 แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ 5 
 
บทที่ 2  เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 7
 กำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 9 
 แหล่งข้อมูลกลำง 10 
 
บทที่ 3  ตัวบ่งชี้การประเมินคณุภาพภายใน 11 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร 17 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 23 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสติ 60 
 องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 73 
 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 89 
 องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 96 
 องคป์ระกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 100 
 องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 120 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 125 
 
ภาคผนวก 133 
 ภำคผนวกที่ 1 ตัวบ่งชีผ้ลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ 134 
 ภำคผนวกที่ 2 ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก (พ.ศ.2554 – 2558)  137    
 
บรรณานุกรม 139



คู่มือตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวชิา มก. ปีการศกึษา 2554 และปีการศึกษา 2555 1 

 

                  บทที่บทที่  1        กระบวนการประเมนิคุณภาพภายในกระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน  
  
  

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ด ำเนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพโดยยึด
หลักกำรด ำเนินงำนเป็น 3 ส่วน คือ กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ โดยมีกำรพัฒนำรูปแบบระบบประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนและธรรมชำติของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภำพส ำหรับคณะวิชำ ด ำ เนินกำรตำม 9 
องค์ประกอบ 
 รูปแบบที่ 2  ระบบประกันคุณภำพส ำหรับสถำบัน ส ำนัก และหน่วยงำน
สนับสนุน ด ำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ 
 

1.1      การประเมินคุณภาพภายใน  
 เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกและสำมำรถเชื่อมโยงกำร

ประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกได้ มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ประเมินคุณภำพ โดยมีควำมสอดคล้อง
กับแนวทำงและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รวมทั้ง
แนวทำง และตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
(สมศ.) กำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้กำรประเมินในระบบประกันคุณภำพภำยในของ
มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตำมจุดเน้นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
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1.2   แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  แต่ละปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัจะก ำหนดแผนงำนประเมินคณุภำพภำยใน ดงันี้  
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1. วำงแผน และปรับปรุง
แผนด ำเนินกำร (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน 
ตำมตัวบ่งช้ี (D) 

                  

3. ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี
กำรประเมินคณุภำพ
ภำยในในรอบ 9 เดือน 

                  

4. ภำควิชำจัดท ำ SAR 
เตรียมกำรประเมินและมี
กำรแต่งตั้งกรรมกำร
ประเมินภำควิชำ 

                  

5.ประเมินภำควิชำ (C)                   
6. คณะน ำผล (5) มำ
จัดท ำ SAR บนระบบ 
CHE QA Online และ  
เตรียมกำรประเมินคณะ
และมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน
คณะวิชำ/วิทยำเขต 

                  

7. ประเมินคณะวิชำบน
ระบบ CHE QA Online 
(C) 

                  

8. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินมหำวิทยำลัย 
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9. มก. น ำผล (7) มำ
จัดท ำ SAR บนระบบ 
CHE QA Online 
เตรียมรับกำรประเมิน 

                  

10.ประเมินมหำวิทยำลยั
บนระบบ CHE QA 
Online (C) 

                  

11. มก.ส่งรำยงำน
ประกันคณุภำพประจ ำป ี
(SAR) ให้ สกอ. ผ่ำน 
ระบบ CHE QA Online 
(ภำยใน 120 วัน นับจำก
สิ้นปีกำรศึกษำ) ภายใน 
30 กันยายน 

                30  

12. หน่วยงำนทุกระดับ
จัดท ำแผนพัฒนำ
ปรับปรุงตำมผลกำร
ประเมิน (A) และน ำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปตี่อไป (P) 
ภายใน 30 ตุลาคม 

                 30 

 
1.3    แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  

 

ส ำหรับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในแต่ละปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมี
รูปแบบกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. วิทยำเขตและคณะวิชำ ให้มีกำรประเมินตนเอง 2 ส่วน คือ ประเมินตำม 
ตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และประเมินตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทั้งนี้  จะไม่คิดคะแนน
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กำรประเมินรวมกัน ส ำหรับคณะวิชำให้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในผ่ำนระบบ 
CHE QA Online  

2. ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณหน่วยงานละ 2-3 วัน โดยทุกหน่วยงำน
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีที่ประเมิน  

3. มหำวิทยำลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยให้แต่ละ วิทยำเขต / 
คณะวิชำ น ำเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธำนฯ และ
กรรมกำรประเมินฯ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตำมแนวทำงกำรแต่งตั้งคณะ 
กรรมกำรประเมินของ สกอ.ประมำณ 3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 
อย่ำงน้อย 1 คน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงำนสำมำรถพิจำรณำคัดเลือกจำกรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมผู้ประเมินฯ จำก http://www.mua.go.th หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อ
น ำเสนอให้ส ำนักประกันคุณภำพพิจำรณำและจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ในกำร
ประเมินระดับคณะวิชำควรมีอำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด 

4. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยส ำนักประกัน
คุณภำพจะจัดบุคลำกรจำกส ำนักประกันคุณภำพ หรือบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ที่ส ำนักประกัน
คุณภำพจัด ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประเมินฯ แต่ละชุด 

5. วิทยำเขต และคณะวิชำ ส่ งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้
คณะกรรมกำรประเมินฯ ก่อนเข้ำไปประเมินคุณภำพประจ ำปี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
ทั้งนี้ คณะวิชำให้จัดท ำ SAR บนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ (CHE QA 
Online) 

6. หลังจำกคณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละ 
วิทยำเขต/คณะวิชำแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ไปยังวิทยำเขต/คณะ
วิชำ ภายใน 4 สัปดาห์ 

7. ภำยหลังรับรำยงำนผลกำรประเมินฯ แล้ว ให้วิทยำเขตและคณะวิชำส่ง
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ประกอบด้วย SAR ที่ปรับแก้ไขตำมผลกำร 
ประเมินฯ ของคณะกรรมกำรฯ แล้ว และผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ) ให้ส ำนัก
ประกันคุณภำพ ภายใน 2 สัปดาห์  

8. หน่วยงำนจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงเสนอมหำวิทยำลัยภายในวันที่ 30 
ตุลาคม ของปีที่ประเมิน  
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1.4     แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  

 คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของคณะหรือ

หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
- เป็นผู้ประเมินจำกภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ และประสบกำรณ์สูง ซึ่งสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อคณะที่
รับกำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ 
ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  
สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภำยในมหำวิทยำลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำที่รับประเมิน โดยประธำนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธำนคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ.  

 คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของภำควิชำ

หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
- เป็นผู้ประเมินจำกภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ที่ผ่ำนกำร 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมิน

จำกภำยนอกภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง  ซึ่ง
สำมำรถให้ค ำแนะน ำที่จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำที่รับ
กำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ 
ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกภำควิชำ 
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 
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                  บทที่บทที่  2        เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
  

กำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 9 องค์ประกอบคุณภำพ 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 3 ด้ำน คือ 1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต  
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ (ประกอบด้วย ก. มำตรฐำนด้ำน 
ธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ และ ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำร
กำรอุดมศึกษำ) และ 3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 

 
ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ 

ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อๆ ก ำหนดเกณฑ์กำร

ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กำรประเมินจะนับจ ำนวนข้อและ
ระบุว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่ำ ใด กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือ
ด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ำได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่ำเฉลี่ย ก ำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินเป็นคะแนนระหว่ำง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลง
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท ำโดยกำร
เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก ำหนดค่ำร้อยละ หรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนน 5 ไว้ ตัวอย่ำงเช่น 
  

ตัวอย่ำงที่ 1  ก ำหนดค่ำร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 65.80  

คะแนนทีไ่ด้ = 
65.80 

  5 = 4.11 
80 
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ตัวอย่ำงที่ 2  ก ำหนดค่ำเฉลี่ยจ ำนวนเงินวิจัยต่ออำจำรย์ และนักวิจัย 200,000 
บำทต่อคน เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ 152,500 บำทต่อคน  

คะแนนทีไ่ด้ = 
152,500 

  5 =  3.81 
200,000 

 
ตัวอย่ำงที่ 3  ก ำหนดค่ำร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำม 

ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 85  

คะแนนทีไ่ด้ = 
85 

  5 =  5.31    =   5.00 
80 

 
 หลักกำรค ำนวณกำรแปลงค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับหรือสูงกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 (ตำมตัวอย่ำงที่ 3) 
 2) ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน 5 
ค ำนวณคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลีย่ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 

  5 
ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลีย่ที่ก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 

 
ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

 กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดย
กำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
  72.364   เป็น   72.36 
  3.975   เป็น     3.98 
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การก าหนดเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายใน  

 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
ไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส ำหรับกำร
ประเมินเป้ำหมำย และพัฒนำกำรไม่คิดค่ำคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้ำหมำย 
หรือไม่บรรลุเป้ำหมำย และมีพัฒนำกำร หรือไม่มีพัฒนำกำรเท่ำนั้น ส ำหรับควำมหมำย
ของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51-2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51-4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดี 
คะแนน 4.51-5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  

การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
กำรประเมินเป้ำหมำย ไม่มีกำรก ำหนดค่ำคะแนน พิจำรณำจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในรอบปีที่ประเมินเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ถ้ำตัวบ่งชี้ใดมีผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย  
ทั้งนี้ กำรก ำหนดเป้ำหมำยต้องมีหลักฐำนรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนอ้ำงอิงด้วย โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยไม่ควรก ำหนดต่ ำกว่ำผลกำรด ำเนินงำนใน
ปีที่ผ่ำนมำ 

การประเมินพัฒนาการเทียบกบัผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา  
กำรประเมินพัฒนำกำร ไม่มีกำรก ำหนดค่ำคะแนน พิจำรณำจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในปีที่ประเมินเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ โดยตัวบ่งชี้ที่มี
พัฒนำกำรพิจำรณำจำก “ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ประเมินสูงกว่าผลกำรด ำเนินงำนในปี
ที่ผ่ำนมำ” ในกรณีที่ไม่มีผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องจำกครั้งนั้นยังไม่มีกำร
ประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่ำว จะไม่ประเมินพัฒนำกำร 
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แหล่งข้อมูลกลาง 
แหล่งข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลกลางที่ก าหนดให้ทุกคณะน าไปอ้างอิง  

กองบริกำร
กำรศึกษำ  

จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

กองแผนงำน  1. จ ำนวนนิสิตปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ 
2. จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) 
3. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี / โท / เอก ท้ังหมด 
4. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรประเมินตำมกรอบ TQF 
5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี ตำมกรอบ TQF 
6. ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 เกณฑ์ข้อ 6  

กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี  1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (คุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร) (สกอ. 2.2, 2.3 
และ สมศ.14) 

2. จ ำนวนนักวิจัยประจ ำ (สกอ. 4.3)  

ส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์  

1. จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริกำรให้นิสิต 
2. จ ำนวน notebook และ Mobile Device ของนิสิตท่ีมีกำรลงทะเบียนกำรใช้ 

Wi-Fi กับสถำบัน 
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภำพกำรสอน และสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้  

บัณฑิตวิทยำลัย  1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท / เอก ท่ีได้รับกำรประเมินตำมกรอบ TQF 
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำโท / เอก ตำมกรอบ TQF 
3. จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยของวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ (สำรนิพนธ์) 

ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญำโท) 
4. จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยของวิทยำนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญำเอก)  

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำแห่ง มก. 

1. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (ภำยใน มก.และภำยนอก มก.) 
2. จ ำนวนบทควำมวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

ส ำนักงำน
บริกำรวิชำกำร  

1. จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 
   อนุสิทธิบัตร 
2. จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
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                  บทที่บทที่  3    ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน  
 กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน มี 24 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และเป็นตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต ทั้งนี้ให้ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 
จ ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 ซึ่งด ำเนินกำรระดับมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
โดยผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจะไม่รวมผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ 
รำยละเอียดดังนี้   
ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน และตัวบง่ชี้ที่ใช้ประเมินคุณภำพตำม

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์และแผน
ด ำเนินกำร 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.  
ท่ี 16.1,16.2 และ 
17 

1+3 

2. กำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2, 
2.3 และ 2.5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1, 2.4, 2.6 
และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 และ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 1, 2, 
3, 4 และ 14 

8+5 

3. กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1, 3.2 
และ 3.3 

- 3 

4. กำรวิจัย ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 5, 6 
และ 7 

3+3 

5. กำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม 

- 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 และ 5.2  ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 8, 9 
และ 18.1,18.2 

2+4 

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 10 
และ 11 

1+2 

7. กำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

- 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1, 7.2, 7.3 
และ 7.4 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 13 4+1 

8. กำรเงินและงบประมำณ - ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ 

- ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 15 1+1 

รวม 4 19 1+19 24+19 
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ตารางที่ 3.2 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ที่ใชป้ระเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 

มาตรฐาน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มำตรฐำนดำ้นคุณภำพ
บัณฑิต 

- 
 
 

- ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 
และตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ 1, 2, 3 
และ 4 

1+4 

2. มำตรฐำนดำ้นกำร
บริหำรจดักำรกำร
อุดมศึกษำ 

    

ก. มำตรฐำนด้ำนธรรมำ 
ภิบำลของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ 

- 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 
2.4, 7.1, 7.3, 
7.4, 8.1 และ 
9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ที่ 13 

7+1 

ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจ
ของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2, 
2.3, 2.5 และ 
4.3 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1, 
2.6, 2.7, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2 และ 
6.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ที่ 8, 9, 10, 
11, 14, 15, 
16.1, 16.2, 
17 และ 18.1, 
18.2 

14+11 

3. มำตรฐำนดำ้นกำร
สร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้ และสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้

- 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
และ 7.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ที่ 5, 6 และ 7 

2+3 

รวม 4 19 1+19 24+19 
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ตารางที่ 3.3 มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทีส่ ำคัญ และตัวบ่งชี้ตำมมุมมองดำ้นกำร
บริหำรจัดกำร 

 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี 

- 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 
3.3, 5.1 และ 
5.2 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 
และตัวบ่งช้ี 
สมศ. ที่ 1, 2, 
3, 4, 8, 9 
และ 18.1, 
18.2 

8+8 

2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 
2.1, 2.4, 4.1, 
6.1, 7.1, 7.3, 
7.4 และ 9.1 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ที ่10, 11, 
13, 15, 16.1, 
16.2 และ 17 

10+7 

3. ด้ำนกำรเงิน ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 - 2 
4. ด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้ 
และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
และ 2.3 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
และ 7.2 

ตัวบ่งช้ี สมศ.
ที่ 5, 6, 7 
และ 14 

4+4 

รวม 4 19 1+19 24+19 
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ตารางที่ 3.4 มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ที่ใชป้ระเมินคุณภำพตำม
มำตรฐำน 

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. มำตรฐำนดำ้นศักยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรจดักำรศึกษำ 
(1) ด้ำนกำยภำพ 
 
(2) ด้ำนวิชำกำร 
 
 
(3) ด้ำนกำรเงิน 
 
(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
และ 2.3 
 
 

 
 

- 
 

ตวับ่งช้ีที่ 2.1, 
2.4 และ 2.6 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 
7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 และ 9.1 

 
 

- 
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ 14 

 
- 

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที ่13, 15, 
16.1, 16.2 
และ 17 

 
 
1 
 

5+1 
 
 
1 
 

6+5 

2. มำตรฐำนดำ้นกำรด ำเนินกำร 
 ตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 

(1) ด้ำนกำรผลติบัณฑิต 
 
 
 

(2) ด้ำนกำรวิจัย 
 
 
(3) ด้ำนกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม 
 
(4) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7, 
3.1, 3.2 และ 
3.3 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
และ 4.2 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
และ 5.2 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 
และตัวบ่งช้ี 
สมศ. ที่ 1, 2, 
3 และ 4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ 5, 6 และ 7 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ 8, 9 และ 
18.1, 18.2 
ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ 10 และ 11 

 
 

5+4 
 
 
 

3+3 
 
 

2+4 
 
 

1+2 
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ตารางที่ 3.5 รำยละเอียดตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบ
คุณภำพ 9 ด้ำน และควำมเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ภำยนอก 

 
ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ

เชื่อมโยง 
ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 
1 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  สกอ. 1.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
 2. การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้ 
2 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำร

หลักสูตร  
สกอ. 2.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

3 2.2 อำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก  สกอ. 2.2 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 
4 2.3 อำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำง

วิชำกำร  
สกอ. 2.3 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 

5 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน  

สกอ. 2.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้  

สกอ. 2.5 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีกำรศึกษำ 

7 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน  

สกอ. 2.6 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

8 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำร
เรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต  

สกอ. 2.7 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

9 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต  

สกอ. 2.8 ผลผลิต ปีกำรศึกษำ 

 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 ตัวบ่งชี้ 
10 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและ

บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
สกอ. 3.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

11 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  สกอ. 3.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
12 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับ

ปริญญำตรี 
มก. กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

 4. การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้ 
13 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรค์  
 

สกอ. 4.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
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ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ 

รอบปี 

14 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

สกอ. 4.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

15 4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ 

สกอ. 4.3 ปัจจัยน ำเข้ำ ปีงบประมำณ 

 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 ตัวบ่งชี้ 
16 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำร

แก่สังคม  
สกอ. 5.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

17 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  

สกอ. 5.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

 6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตัวบ่งชี้ 
18 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
สกอ. 6.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

 7. การบริหารและการจัดการ 4 ตัวบ่งชี้ 
19 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

และผู้บริหำรทุกระดับของคณะ 
สกอ. 7.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

20 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  สกอ. 7.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
21 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร

ตัดสินใจ  
สกอ. 7.3 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 

22 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  สกอ. 7.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
 8. การเงินและงบประมาณ 1 ตัวบ่งชี้ 
23 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  สกอ. 8.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ 
 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ตัวบ่งชี้ 
24 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน  
สกอ. 9.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ 
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องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

 
 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน (สกอ.1.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 18 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

พันธกิจหลักของคณะ คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักของคณะ
จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของคณะ เพื่อให้คณะ
ด ำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น คณะต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำ
แผนกลยุทธ์และแผนด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
  ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
คณะแล้ว จะต้องค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์
ด้ำนต่ำงๆ ของชำติ รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของคณะ
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้อง
เหมำะสม 

นิยามศัพท์ 
  แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของคณะโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็น
แผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของคณะ แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัย
คุกคำม กลยุทธ์ต่ำงๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภำรกิจของคณะ มีกำรก ำหนด 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำ เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โดยคณะน ำแผนกลยุทธ์มำจัดท ำแผน
ด ำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  แผนปฏิบัติการประจ าปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำน
จริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้นๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม  
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร
ที่ชัดเจน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมี

ส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดย
เป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน  และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ  4  

พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำง

น้อยปีละ 2 คร้ัง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 

1 คร้ัง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
8 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1 มีกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนของคณะ หำกคณะได้ก ำหนดปรัชญำหรือ
ปณิธำนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น คณะควรทบทวนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนยังมีควำมเหมำะสม
กับสภำพกำรณ์ในปัจจุบันของคณะหรือไม่ หำกเหมำะสมต้องด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำ
สมำชิกในคณะ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน 

1.2 หำกต้องมีกำรปรับแก้ปรัชญำหรือปณิธำนของคณะตำมสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนไปควรเป็นกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำนร่วมกันทั้งผู้บริหำร  อำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยอันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้
บรรลุผลตำมปรัชญำหรือปณิธำนที่ได้ก ำหนดร่วมกัน  และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

1.3 มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญำหรือปณิธำนและนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย จุดเน้นของมหำวิทยำลัย และแผน
อุดมศึกษำระยะยำว รวมทั้งหลักกำรและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท ำตำรำง
วิเครำะห์ให้ชัดเจนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนและนโยบำยของคณะและกลยุทธ์สอดคล้องกัน
ในประเด็นใดอย่ำงไร หำกมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจำรณำปรับแก้ให้สอดคล้อง 

1.4 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อน ำคณะไปสู่
ควำมส ำเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
เป้ำประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมกำรควรวิเครำะห์ 
จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกำส (opportunity) และภัยคุกคำม 
(threat) เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภำรกิจของคณะ  
อันได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่คณะก ำหนดควรผ่ำนกำรประชำ
พิจำรณ์ร่วมกันจำกทั้งผู้บริหำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้เกิดกำรยอมรับของทุกฝ่ำย 
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อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมควำมมุ่งหวังของคณะ และ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1 มีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรหน่วยงำนย่อยภำยในถึงวิสัยทัศน์  

กลยุทธ์และเป้ำหมำยของกลยุทธ์และมีกำรก ำหนดหน่วยงำนภำยในรับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงเป็นทำงกำร 

2.2 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงำนภำยในและมีกำรมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4  
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีกำรจัดท ำแผนที่กลยทุธ ์(Strategic map) เพื่อช่วยในกำรแปลงแผน 
กลยุทธ์ไปสู่แผนปฏบิัติกำรตำมกระบวนกำรของ Balance scorecard 

3.2 มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิ เครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผน 
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

4.1 มีกำรจัดท ำตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้ำหมำย (target) ของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ทั้งนี้ ควรจัดท ำพร้อมกับกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

4.2 มีกระบวนกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย เพื่อให้เกิด
กำรยอมรับของทุกฝ่ำยอันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดร่วมกัน 
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5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  
คณะควรจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้

เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนในเวลำที่เหมำะสม 

 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

มีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำม
แผนหรือไม่และควรมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำยเสนอตอ่
ผู้บริหำร ในช่วงเวลำหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หำกไม่เป็นไปตำมแผนควรจะมี
กำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุและน ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง 

 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์โดยกำรเปรียบเทียบผลของ 
ตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กับค่ำเป้ำหมำย และน ำผลกำรประเมินที่ได้บรรจุ
เข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับมำ 
และมีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

8.2 มีกำรน ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ได้รับกำรปรับปรุงเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
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องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต 

 
 

จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำและบริหำรหลักสูตร (สกอ.2.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวฒุิปริญญำเอก (สกอ.2.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำร  (สกอ.2.3) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ระบบกำรพฒันำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน (สกอ.2.4) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (สกอ.2.5) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (สกอ.2.6) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 ระบบและกลไกกำรพฒันำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.2.7)  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต  
(สกอ.2.8) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คณะมีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์  

พันธกิจและควำมพร้อมของคณะ ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้
ของกำรประกันคุณภำพหลักสูตรมีกำรวำงระบบและกลไกบริหำรหลักสูตรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

นิยามศัพท์ 
  ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมำยถึง รำยวิชำและประสบกำรณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้อง
ศึกษำเพื่อให้ได้รับกำรรับรองจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่ก ำหนดตำมกฎหมำย 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำง
ปฏิบัติที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดโดย
มหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม 
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“ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ  เพื่อกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่ก ำหนดในภำคผนวก
ที่ 1) ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กร
วิชำชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

(หมำยเหตุ : ส ำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ) 
 4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ  กรณี
หลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้อง
ควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกับให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรที่ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมก ำกับให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

6. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันกับภำครัฐ
หรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพของหลักสูตร มำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวน
หลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะ
แผน ก และปริญญำเอก) มีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
ทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน 
ก และปริญญำเอก) มีจ ำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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หมายเหตุ : 
 1. กำรนับหลักสูตรปริญญำโทแผน ก และปริญญำเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีกำรศึกษำที่ท ำกำรประเมิน ส ำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมดให้
นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญำ โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต 
แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ปิดด ำเนินกำรแล้ว 

2. กำรนับจ ำนวนนิสิตให้นับตามจ านวนหัวนิสิต ในปีกำรศึกษำนั้นๆ และนับ
ทั้งนิสิตภำคปกติและภำคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบในกำรเสนอ
หลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมกำรที่
รับผิดชอบบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
ซึ่งอำจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่ำงชุดก็ได้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร
ครบ 5 ข้อ ตำม
เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตำม

เกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะ

กลุ่ม 
 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 มีกำรก ำหนดวิธีกำรหรือข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร และก ำหนดหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบพิจำรณำ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรควรประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในสำขำวิชำนั้นๆ 
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1.2 กำรเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรบัณฑิตในสำขำวิชำนั้นๆ 
ในตลำดงำนว่ำมีมำกน้อยเพียงใด กำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำนั้นๆ สอดคล้องกับนโยบำย
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติหรือไม่ คณะมีควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสำขำวิชำนั้นๆ หรือไม่ นอกจำกศึกษำควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็น
แล้ว ควรมีกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรใหม่และค ำนวณ
จุดคุ้มทุนประกอบกำรขออนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

1.3 กำรปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของสำขำวิชำ
นั้นๆ ควำมคิดเห็นจำกบัณฑิตและผู้ประกอบกำรที่รับบัณฑิตเข้ำท ำงำนเพื่อให้ทรำบจุดที่
ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีกำรเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่ำนกำรพิจำรณำตำม
ระบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เช่น คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิชำ กรรมกำรกำรศึกษำ  
เป็นต้น และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

1.5 มีกำรเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตำมแบบฟอร์มที่
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดและน ำเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2.1 มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรอนุมัติกำรปิด

หลักสูตร โดยพิจำรณำหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรบัณฑิตในตลำดงำน 
หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ควำมรู้ล้ำสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำประเทศ เป็นต้น 

2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้ำเกณฑ์ของกำรปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่ำนกำรอนุมัติ
ของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เช่น คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิชำ 
กรรมกำรกำรศึกษำ เป็นต้น และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ รวมทั้งแจ้ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติ 
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3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนด
ในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
และยังต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3.2 มีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ
มีกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนด 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินที่สะท้อนกำรด ำเนินกำรตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือ
สำขำวิชำควรประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำง) ทั้งในประเด็นกำรบริหำรหลักสูตร กำรบริหำร
ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรคณำจำรย์ กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนิสิต ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีกำรควบคุม ติดตำม และประเมินคุณภำพตำม 
ตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้เก่ียวข้องและสำธำรณชน 

3.3 ส ำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพ ผู้บริหำรหลักสูตรควรท ำกำรศึกษำอย่ำง
ละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรำยละเอียดของกำรรับรองหลักสูตร  ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพอย่ำงน้อย 1 
คน ในกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร และด ำเนินกำรให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกสภำ
หรือองค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้องก่อนกำรรับนิสิต และจัดกำรเรียนกำรสอน และด ำเนินกำร
ขอรับรองตำมก ำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1 สร้ำงกลไกก ำกับดูแลให้ทุกหลักสูตรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร มำตรฐำนวิชำชีพ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจัดในรูปของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ อำจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรของภำควิชำ หรือคณะวิชำที่มีอยู่ หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบโดยเฉพำะ 

4.2 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกหลักสูตรตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่
ก ำหนดอย่ำงน้อยทุกปีกำรศึกษำ เพื่อวัดคุณภำพของกำรด ำเนินกำรหลักสูตรว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนหลักสูตรและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพียงใด 

4.3 มีกำรก ำหนดระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของ
แต่ละหลักสูตร โดยอำจจัดท ำเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเครำะห์
ผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำเสนอต่อคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง 

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ด ำเนินกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
หลักสูตรตำมผลกำรประเมินที่ได้จำกข้อ 4 จนท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

มหำวิทยำลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพำะทำงที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำและกลุ่มเน้นกำร
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอกควรเน้นกำร
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำมำกกว่ำระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่ง  โดยหลักสูตร
ระดับปริญญำโทควรเน้นกำรเรียนแผน ก เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหำวิทยำลัย 
โดยอำจพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทแผน ก เพื่อจูงใจนิสิต 
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) 

มหำวิทยำลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพำะทำงที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำและกลุ่มเน้นกำร
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอกไม่เพียงแต่
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยให้มำกกว่ำหลักสูตรระดับปริญญำตรี
เท่ำนั้น แต่ต้องด ำเนินกำรให้มีจ ำนวนนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัย
มำกพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะกำรวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ   
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพื่อปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของคณะ 
ในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัย เพื่อกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในสัดส่วนที่
เหมำะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของคณะ 

นิยามศัพท์ 
 อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
คณะทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

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

เกณฑ์การประเมิน    
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่ำกำรเพิ่มข้ึนของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป หรือ 

2. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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วิธีการค านวณ    

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒปิริญญำเอก 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก = 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้=  
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก 

X 5 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หรือ 

 1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ = ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีที่
ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีก่อนหน้ำปีที่
ประเมิน 

2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้=  
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก

เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
X 5 ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก

เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
หมายเหตุ  
 1. คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำม
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำ
ให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นแทน

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก 
X 100 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ปฏิบัติงำนจริงรวมลำศึกษำต่อ) 
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คุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้ 
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

2. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำน
จริงและลำศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์กำรนับจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ ดังนี้ 
 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน 
ดังนี้ 
 9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดอืนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่ำ 6 เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

3. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง 
ก็ได้ ไม่จ ำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหำวิทยำลัย 
 
ตัวอย่างการค านวณ 

 ในปีที่ประเมิน คณะ ก มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 115 คน  
ลำศึกษำต่อ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญำโท 50 คน และปริญญำเอก 70 คน ส ำหรับในปีก่อน
หน้ำปีที่ประเมิน คณะ ก มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติ งำนจริง จ ำนวน 120 คน  
ลำศึกษำต่อ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญำโท 45 คน และปริญญำเอก 55 คน 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก   = 100
120
70

   =  58.33 

คะแนนที่ได้ =  5
60
58.33

   =  4.86  คะแนน 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 

ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก = 







100

120
70 - 








100

124
55  

               =  58.33-44.35    = 13.98 

คะแนนที่ได้   =  5
12
13.98

   =   5.83  = 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มหำวิทยำลัยถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้อง

ส่งเสริมให้อำจำรย์ท ำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์
สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำประเทศ กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว
ของอำจำรย์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

นิยามศัพท์ 
 อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
คณะทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

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

เกณฑ์การประเมิน    
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี ้

 1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  หรือ  

2 .  ค่ ำกำร เพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อยละของอำจำรย์ป ระจ ำที่ ด ำ ร งต ำ แหน่ ง 
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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วิธีการค านวณ    

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร = 

 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้=  
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ รศ. ขึน้ไป  

X 
5 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ รศ. ขึน้ไป ที่ก ำหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 

หรือ 
1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ = ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในปี
ที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในปีก่อนหน้ำปี
ที่ประเมิน 

2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้=  
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ 

รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีทีผ่่ำนมำ 
X 5 

ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ 
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีทีผ่่ำนมำที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ  
1. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำน

จริงและลำศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์กำรนับจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ ดังนี้ 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
X 100 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ปฏิบัติงำนจริงรวมลำศึกษำต่อ) 
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 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำน 
ดังนี้ 
 9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
  6 เดอืนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่ำ 6 เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

2. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง 
ก็ได้ ไม่จ ำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหำวิทยำลัย 
 
ตัวอย่างการค านวณ 

 ในปีที่ประเมิน คณะ ก มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 115 คน  
ลำศึกษำต่อ 5 คน มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น ผศ. 30 คน รศ. 32 คน และ ศ. 3 คน 
ส ำหรับในปีก่อนหน้ำปีที่ประเมิน คณะ ก  มีอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง จ ำนวน 120 
คน ลำศึกษำต่อ 4 คน มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น ผศ. 25 คน รศ. 28 คน และศ. 2 คน 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   = 100
120
35

   =  29.17 

คะแนนที่ได้ =  5
30
29.17

   =  4.86  คะแนน 

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2 
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร    

= 







100

120
35 - 








100

124
30   =  29.17-24.19  = 4.98 

คะแนนที่ได้   =  5
6
4.98

   =   4.15  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรและ

พัฒนำคณำจำรย์อย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
และกำรใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผล
กำรเรียนรู้และข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของผู้เรียน นอกจำกนั้น ยังจ ำเป็นต้องมีบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำยของคณะ 

นิยามศัพท์ 
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมำยถึง ประมวลควำม

ประพฤติที่อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนพึงปฏิบัติ  เพื่อรักษำ ส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐำนะของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนตำมที่สภำมหำวิทยำลัย
ก ำหนด โดยอำจใช้กรอบแนวทำงตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณ
ที่พึงมีในสถำบันอุดมศึกษำ โดยต้องยึดมั่นในหลักกำร 6 ประกำร คือ  
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็น
ธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 6) ไม่ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดท ำนองคลองธรรมต่อนิสิต 
และต้องครอบคลุมจรรยำบรรณ 10 ประกำร คือ 1) จรรยำบรรณต่อตนเอง 2) 
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 3) จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน 4) จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 
5) จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ 6) จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 7) จรรยำบรรณ
ต่อผู้ร่วมงำน 8) จรรยำบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริกำร 9) จรรยำบรรณต่อประชำชน และ 
10) จรรยำบรรณต่อสังคม 

อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
คณะทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย  

บุคลากรสายสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรประจ ำที่ไม่ใช่ต ำแหน่งอำจำรย์ และ
มีสัญญำจ้ำงกับคณะทั้งปีกำรศึกษำ  
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การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมำยถึง กำรให้อ ำนำจและควำมรับผิดชอบใน
กำรตัดสินใจและในกำรปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำน 
เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอน

และกำรวัดผล และมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนด 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และ
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน  และ
ดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำร
พัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 
หมายเหตุ : หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่น ผลกำรประเมิน 
หรือผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของคณำจำรย์และบุคลำกร  ด้ำนสวัสดิกำร  
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรท ำงำนได้ดีขึ้น 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจำรณำประกอบกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตรำก ำลังของอำจำรย์และบุคลำกรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องกำร 
ในอนำคตอย่ำงน้อย 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรของ
คณะ ก ำหนดอัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และกำร
พัฒนำงำนประจ ำ ก ำหนดแผนกำรจ้ำงงำนและวิธีกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ำมำสู่กระบวนกำรคัดสรร อำจมีกำรสรรหำทั้งจำก
ภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย 

1.2 ข้อมูลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรอบรม (training needs)  
ของบุคลำกร ทั้งสำยอำจำรย์และสำยสนับสนุน เพื่อให้ได้รับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ 
ที่คณะก ำหนด และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้นซึ่งผู้บริหำรคณะสำมำรถประเมินควำมต้องกำรนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ 
(competencies) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ในระดับต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศ 
และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรท ำงำน  เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอนงำน กำรหมุนเวียนให้ไปท ำงำนในด้ำนอื่นๆ 
กำรเข้ำศึกษำในโครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรพัฒนำตำมเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำของสำยงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้ในกำรมอบหมำยงำนหรือมีข้อตกลง
ในกำรท ำงำน และใช้เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รำงวัล ตลอดจนปรับปรุง
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ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม รวมทั้งกำรสรรหำคนเก่ง คนดี 
เข้ำมำปฏิบัติงำนในคณะ 

1.4 ข้อมูลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ว่ำมีประเด็นใดบ้ำง
ที่ควรมีกำรวำงแผน เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนำทรัพยำกรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ปฏิบัติงำน และของคณะ 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.1 มีกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใสและก ำหนด 
แนวปฏิบัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อำจำรย์ หรือบุคลำกรได้ทรำบ ภำยใต้เวลำ
ที่ก ำหนด และเป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลังที่มหำวิทยำลัยวำงแผนไว้ 

2.2 มีกำรวิเครำะห์งำน (job analysis) โดยก ำหนดให้มีค ำอธิบำยลักษณะงำน 
(job description) กำรระบุคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (job specification) รวมทั้ง
ควำมสำมำรถ (competencies ) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศ 
และกำรฝึกอบรมวิธีกำรท ำงำนและทักษะที่จ ำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในงำน 

2.3 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน  
มีกำรก ำหนดเส้นทำงเดินของต ำแหน่งงำน (career path) ของบุคลำกรทุกกลุ่ม 
วิเครำะห์ปริมำณกำรเข้ำ-ออกของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม และพิจำรณำหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขและติดตำมผล 

2.4 มีกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนและ
เส้นทำงเดินของต ำแหน่งงำนที่ก ำหนด รวมทั้งติดตำมตรวจสอบเป็นรำยบุคคล เพื่อกำร
ส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้ำงบรรยำกำศของสถำนที่ท ำงำนให้น่ำอยู่  ตั้งแต่สภำพแวดล้อม 
บรรยำกำศกำรท ำงำน กำรจัดสวัสดิกำร กำรเอำใจใส่ดูแลบุคลำกรทุกคนอย่ำงเสมอภำค
ทัดเทียมกัน กำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมสุขในกำรท ำงำน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรเสนอขอรับรำงวัลของคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน เช่น มีกำรติดตำมข้อมูลแหล่งให้รำงวัลต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนทรำบโดยเร็ว มีกำรกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มี
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ศักยภำพเพื่อขอรับรำงวัลในด้ำนต่ำงๆ เช่น ช่วยจัดท ำเอกสำรกำรขอรับรำงวัล 
ประสำนงำนในกระบวนกำรขอรับรำงวัล หรืองำนธุรกำรอ่ืน ๆ 

3.3 มีกำรยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรำงวัลโดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น ประชำสัมพันธ์
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดบรรยำกำศพิเศษเพื่อเป็น
เกียรติ พิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดให้ผู้ที่มีประสบกำรณ์เคยได้รับรำงวัลให้ค ำแนะน ำ
ช่วยเหลือและสนับสนุนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนรุ่นใหม่ในกำรขอรับรำงวัล
ต่ำงๆ 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็นและร่วมมือในกำรท ำงำน มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำง
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยกัน  
เพื่อท ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ดีและพัฒนำงำนร่วมกัน 

3.6 มีนโยบำยดูแลสุขภำพของบุคลำกร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม  
มีสวัสดิกำรตรวจเช็คสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยในรูปแบบต่ำงๆ เช่น สนับสนุน
ด้ำนสถำนที่ออกก ำลังกำย สนับสนุนผู้เชี่ยวชำญในกำรแนะน ำดำ้นกำรดูแลสุขภำพ 

 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือทุกโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมรู้
และทักษะกำรปฏิบัติงำน ควรก ำหนดแนวทำง หรือวิธีกำรติดตำม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กำรอบรม หรือกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะที่
ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือปรับปรุงตนเอง โดยอำจใช้กลไกกำรติดตำม
ผลกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ภำยหลังกำรอบรมหรือพัฒนำ 6-9 เดือน หรือใช้กลไก
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรอบรม หรือกำร
พัฒนำ เป็นต้น 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 คณะจัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมกำร
ปลูกฝังจรรยำบรรณแก่คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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5.2 ผู้รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ ควรมีกำรติดตำมผลกำร
ปรับปรุงและพัฒนำตนเองของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะจัดให้มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด
ไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนตำมตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน (KPI) หรือเป้ำหมำยของแผนกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนและ 
ค่ำเป้ำหมำยนั้นควรมีควำมเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะ และน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ในรอบปีถัดไป 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 น ำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนไปปรับปรุงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

7.2 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.3 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำร และควำมพึงพอใจของคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนในระยะต่อไป   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
(สกอ.2.5)  

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน คณะควรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพอย่ำงครบถ้วน 

โดยเฉพำะในเร่ืองกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนๆ กำรบริกำรด้ำนงำนทะเบียน กำรบริกำร
นิสิตนำนำชำติ เป็นต้น นอกจำกนั้นยังจ ำเป็นต้องมีสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด้ำน
กำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนิสิต เช่น สิ่งแวดล้อมในคณะ ห้องพักนิสิต ห้องเรียน 
สถำนที่ออกก ำลังกำย บริกำรอนำมัย กำรจัดจ ำหน่ำยอำหำร เป็นต้น 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูง

กว่ำ 8 FTES ต่อเคร่ือง 
2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ 
3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ

นิสิตอย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นอื่นๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียน
นิสิตผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัย และกำรรักษำพยำบำล  
กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ  

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆ  โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง 
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6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51  
จำกคะแนนเต็ม 5 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ 
กำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

หมายเหตุ 
 1. คณะสำมำรถอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรบริกำร
อนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ  
มำเป็นผลกำรด ำเนินงำนของคณะได้ 

2. ในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่ำงๆ 
ของนิสิตที่มีกำรลงทะเบียนกำรใช้ wifi กับมหำวิทยำลัยด้วย 

3. กำรคิดจ ำนวน FTES ให้น ำจ ำนวน FTES ของแต่ละระดบักำรศึกษำรวมเข้ำ
ด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเปน็ FTES ของระดับปริญญำตร ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดใน

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่น 
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคลในคณะ หรือชุมชนภำยนอก มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนิสิตซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกต่อควำมสนใจใฝ่รู้ 
และต่อศักยภำพในกำรแสวงหำควำมรู้ของนิสิต เช่น กำรเปิดโอกำสให้นิสิตได้ค้นคว้ำ 
วิจัยโดยอิสระในรูปโครงกำรวิจัยส่วนบุคคล กำรจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภำคปฏิบัติ ในห้อง 
ปฏิบัติกำร รวมทั้งมีกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมอย่ำงพอเพียง มีกำรจัดสัมมนำ  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำโครงกำร มีกำรเรียนกำรสอนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
(Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เพียงพอส ำหรับ
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

นิยามศัพท์ 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำที่ถือว่ำ

ผู้เรียนส ำคัญที่สุด เป็นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีกำรฝึกและปฏิบัติในสภำพจริงของกำรท ำงำน  
มีกำรเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและกำรประยุกต์ใช้ มีกำรจัดกิจกรรมและกระบวนกำร
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห ์สังเครำะห ์ประเมินและสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ 

นอกจำกนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำม
ศักยภำพ โดยสะท้อนจำกกำรที่นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำ หรือเลือกท ำโครงงำน
หรือชิ้นงำนในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหำของวิชำนั้นๆ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำตำมแนวทำงเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ซึ่งมุ่งพัฒนำควำมรู้ และทักษะทำงวิชำชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรำกฏใน 
วงกำรศึกษำไทยหลำยรูปแบบ ตัวอย่ำงเช่น 
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1) กำรเรียนรู้จำกกรณีปัญหำ (Problem-based Learning : PBL) 
2) กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Individual Study) 
3) กำรเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) กำรเรียนรู้แบบแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) กำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำน (Work-based Learning) 
6) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้(Research–based 

Learning) 
7) กำรเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้ำงผลงำนจำกกำรตกผลึกทำงปัญญำ (Crystal-based 

Approach) 
การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 

สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรมีควำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญทุกหลักสูตร  

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดในกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรท ำวิจัย 

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชน
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร 

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
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6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5  

7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

1.1 มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมยืดหยุ่น และ
หลำกหลำย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน  ยอมรับ
ควำมสำมำรถที่แตกต่ำงและวิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมี 
ส่วนร่วมในกำรออกแบบวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ กำรมีทักษะในกำร
เรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รวมทั้งกำรสร้ำงหรือพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบำทในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรคิดวิเครำะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะ
แหล่งข้อมูลควำมรู้ จัดกำรเรียนกำรสอนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดควำมสัมฤทธิผลในกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ 

1.2 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกรำยวิชำ อำทิ จัดให้มี
ชั่วโมงปฏิบัติกำร อภิปรำยกลุ่ม สัมมนำ ท ำกรณีศึกษำหรือโครงงำนหรือวิจัย เรียนรู้นอก
สถำนที่ รวมทั้งฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์ 

1.3 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญในแต่ละรำยวิชำ และมีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลควำมส ำเร็จเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
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2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1 อำจำรย์จัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำที่จะเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
แต่ละรำยวิชำระบุรำยละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 

- จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ เป็นกำรระบุผลกำรเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรำยวิชำ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจำกกำรเรียนรู้ ซึ่งอิงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- ลักษณะและกำรด ำเนินกำร เป็นกำรระบุค ำอธิบำยรำยวิชำ จ ำนวนชั่วโมงกำร
สอน และกำรให้ค ำปรึกษำ 

- กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นกำรอธิบำยควำมรู้หรือทักษะ 
ที่รำยวิชำมุ่งหวังที่จะพัฒนำผู้เรียน วิธีกำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในด้ำน
ต่ำงๆ ที่ก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- แผนกำรสอนและกำรประเมินผล ในแต่ละคำบเรียนมีกำรระบุหัวข้อหรือ 
เนื้อหำที่จะสอน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรสอนที่ใช้และวิธีกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหำนั้นๆ 

- ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน ระบุเอกสำร หนังสือ ต ำรำที่ทันสมัย 
ที่ ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนรวมทั้ งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเส ริม
ประสบกำรณ์จริงหรือประสบกำรณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

- กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ  มีกำรประเมิน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ข้อมูลจำกแหล่งหลำกหลำย เช่น ควำมเห็นของผู้เรียน 
ควำมเห็นของทีมผู้สอน ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และจำกกำรสังเกตกำรณ์ เป็นต้น 

2.2 อำจำรย์ผู้สอนแจกรำยละเอียดของรำยวิชำและแผนกำรสอนให้ผู้เรียน 
ในคำบแรกที่พบผู้เรียน 

2.3 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำให้มีกำรประเมินทั้งในระหว่ำงภำค
กำรศึกษำ (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ (summative 
evaluation) 
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

3.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรก ำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรำยวิชำ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงทั้งในและนอก 
ชั้นเรียน อำทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติกำร อภิปรำยกลุ่ม สัมมนำ ท ำกรณีศึกษำหรือ
โครงงำนหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถำนที่ รวมทั้งฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์ 

3.2 จัดให้มีระบบกำรรำยงำนพัฒนำกำรของผู้ เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
หลังจบหลักสูตร 

 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีกำรออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้จำกบุคคล หน่วยงำน
หรือชุมชนภำยนอกในด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทรำบถึงกำรน ำควำมรู้ 
ทำงทฤษฎีไปใช้ในทำงปฏิบัติและมีควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทันสมัย กำรด ำเนินกำรนี้อำจท ำ
โดยเชิญบุคลำกรภำยนอกมำเป็นอำจำรย์พิ เศษสอนทั้งรำยวิชำหรือบรรยำยใน 
บำงคำบเวลำ น ำนิสิตฟังกำรบรรยำย และเยี่ยมชมหน่วยงำนหรือสถำนที่ภำยนอก
มหำวิทยำลัย ให้นิสิตฝึกงำนหรือปฏิบัติงำนในวิชำสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำร  
เป็นต้น 

 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อำจำรย์ควรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรสอนในรำยวิชำ 
ที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรสอนควร
วิเครำะห์กำรสอนที่ผ่ำนมำโดยกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนว่ำวิธีกำรสอนและกระบวนกำร
เรียนกำรสอนรวมทั้งกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเหมำะสมหรือไม่ ควรปรับปรุง
ด้ำนใด อย่ำงไร 

5.2 ควรจัดเวทีกำรสัมมนำ หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยและ
ประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงอำจำรย์เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ  
กำรเรียนกำรสอนเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในทุกรำยวิชำ (ยกเว้นวิทยำนิพนธ์ และ
สำรนิพนธ์) และมีกำรประเมินคุณภำพควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของอุปกรณ์
และสื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติกำร หนังสือ ต ำรำ และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ให้น ำผลกำรประเมิน
ควำมคิดเห็นดังกล่ำวข้ำงต้นไปปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ โดยมีกำรระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำในภำคกำรศึกษำถัดไปด้วยว่ำ  มีกำรน ำ
กำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร ท ำหน้ำที่ต่อไปนี้ 
- พิจำรณำรำยละเอียดของรำยวิชำตำมข้อ 2 เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วน

สมบูรณ์ 
- ติดตำม วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละรำยวิชำและภำพรวมของ 

ทุกหลักสูตร ทุกภำคกำรศึกษำ โดยเฉพำะจำกผลกำรประเมินของผู้เรียน และวำงแผน
ปรับปรุงในส่วนที่เก่ียวข้อง หรือเสนอกำรปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรระดับที่สูงขึ้น 

- ดูแลให้กำรด ำเนินกำรหลักสูตรได้รับกำรประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำหรือศิษย์เก่ำ และกรรมกำรอิสระ  
ตำมหลักเกณฑ์และกรอบเวลำที่ก ำหนดทุกปีกำรศึกษำ 

- ระบุถึงควำมจ ำเป็นต่อกำรปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรำยวิชำ หรือหลักสูตร 
ตำมหลักฐำนจำกผลกำรประเมินของผู้เรียน/ของผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ/ของ 
ผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง 
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หมายเหตุ  
1. มหำวิทยำลัยหรือคณะจะต้องประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพ

กำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำยกเว้นรำยวิชำ
ที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติกำร เช่น กำรฝึกงำน สหกิจศึกษำ  
กำรค้นคว้ำอิสระ วิชำโครงงำน สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ เป็นต้น 

2. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ข้อ 5 หมำยถึง งำนวิจัยของ
ผู้สอนของคณะที่ได้พัฒนำขึ้น และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรสอน  

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) ต้องมีกำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) 
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.2.7) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คุณลักษณะของบัณฑิต หมำยถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  

คุณลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติมี 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต อำจมีควำมแตกต่ำง
กันตำมลักษณะอำชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอำจปรำกฏในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ เช่น กำรบริหำรจัดกำร  
กำรเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กำรก้ำวทันวิทยำกำร ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้กับกำร
ปฏิบัติงำนจริง ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้ำนควำมเป็นนักวิชำกำร กำรเป็น
ผู้น ำทำงควำมคิด โดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ และกำรน ำเสนอผลงำน 

นิยามศัพท์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำ
รำยงำนฯหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอก
สถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกนอกสถำบันของเจ้ำของบทควำม 
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 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำร
น ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำร
จัดท ำรำยงำนฯหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ 
จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกต่ำงประเทศ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิตอย่ำงน้อยส ำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผน
ก ำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร  

2. มีกำรน ำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต  

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิต 
ศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุม
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ 
 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือ
เอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรน ำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง)  
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ข้อตำม
เกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วน
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน

เพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ำรวจหรือวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยทุก 5 ปี เพื่อน ำ
ข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตให้มำกที่สุด โดยน ำข้อมูลจำกกำรส ำรวจมำบูรณำกำรร่วมกับ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1.2 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีกำรทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่จ ำเป็น และเหมำะสมกับสำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต โดยค ำนึงถึงควำมทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติด้วย มีกำรก ำหนดเป็น
เป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิตระหว่ำงผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรผลิต
บัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนำนิสิต 

 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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2.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวิเครำะห์ติดตำมประเมินผลกำรใช้
หลักสูตรและน ำข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตมำใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพำะประเด็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ และกำรประเมินผล 

2.2 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวำงระบบกำรประกันคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับหลักสูตรโดยอำจมีกำรเชื่อมโยงรำยวิชำกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่ก ำหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชำได้รับรู้และถือเป็นภำระหน้ำที่ที่ต้องพัฒนำ
ผู้เรียนในทักษะที่จ ำเป็นของรำยวิชำนั้นๆ อำจมีกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ในลักษณะของกำรบูรณำกำรระหว่ำงรำยวิชำ และระหว่ำงกำรเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะกำรปฏิบัติงำน
ในโลกแห่งกำรท ำงำนจริงได้ 

2.3 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวำงระบบกำรก ำกับติดตำมกำร
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต มีกำรประชุมวิพำกษ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ และวิธีกำรประเมินผล 
เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในกำรปรับปรุงตนเองจำกเพื่อนร่วมงำน 

2.4 มีกำรวำงระบบกำรประเมินผลที่สะท้อนทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง (authentic assessment) โดยเฉพำะ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้ 
ที่ใช้วิจัยเป็นฐำน 

2.5 ควรจัดให้มีกำรประชุมหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร 
ในกำรแลกเปลี่ยนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรแก้ปัญหำร่วมกันส ำหรับผู้เรียน 
ที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเป็นพิเศษ 

 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรควรมีกำรวำงแผนกำรจัดหำงบประมำณ 
หรือทรัพยำกรที่สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตอย่ำงเพียงพอ 



 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 56 

3.2 คณะวิชำ ภำควิชำ สนับสนุนส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง อำจมีกำรจัดท ำเว็บไซต์เพื่อให้นิสิตและ
อำจำรย์มีกำรสร้ำงสั งคมแห่งกำรเรียนรู้ ในรูปของกำรสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice ) เพื่อให้กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โปรแกรมกำรประชุมวิชำกำรที่เกิดขึ้นในที่
ต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้นิสิตรับรู ้

4.2 มีกำรจัดหำงบประมำณให้นิสิตมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร 
ทั้งภำยในคณะ/มหำวิทยำลัย หรือภำยนอกคณะ/มหำวิทยำลัย 

4.3 หำกเป็นไปได้อำจมีกำรก ำหนดเป็นเงื่อนไขให้นิสิตต้องมีโอกำสเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรระดับชำติทุกปี หรือระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในระหว่ำง
กำรศึกษำ 

4.4 ในระดับชั้นเรียนผู้สอนมีกำรฝึกทักษะกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงำนวิชำกำรให้ที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ พิจำรณำ เรียนรู้เทคนิคกำร
ส่งผลงำนวิชำกำรให้ได้รับกำรคัดเลือกไปเผยแพร่ 

 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

5.1 มีกำรจัดหำงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิต และจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภำยใต้หลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีกำรก ำหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของคณะ/มหำวิทยำลัยโดยมีกำรประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลกำรประเมินควรเป็นปัจจัย
ส ำคัญต่อผลกำรเรียน หรือต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิต 
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7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ
น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
ง) 

7.1 ผู้สอนอำจมอบหมำยให้นิสิตอ่ำนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำร 
วิชำกำร มีกำรวิพำกษ์บทควำม กำรสังเครำะห์ควำมรู้จำกบทควำมวิจัยในรำยวิชำต่ำงๆ 

7.2 จัดหลักสูตรรำยวิชำหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดท ำบทควำม
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรให้นิสิตได้พัฒนำทักษะกำรจัดท ำบทควำม 

7.3 อำจมีกำรตั้งคลินิกให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำบทควำมวิจัย รวมทั้งกำร
แปลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

7.4 สนับสนุนให้นิสิตจัดท ำบทควำมวิจัยจำกผลกำรวิจัยบำงส่วนที่สำมำรถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวำรสำรต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 

7.5 น ำบทควำมวิจัยของนิสิตที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้
ตีพิมพ์เผยแพร่มำเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และมีกำรวิพำกษ์เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต (สกอ.2.8) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส ำคัญ

ของคุณภำพบัณฑิตตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีกำรวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ที่คณะจัดให้กับนิสิต 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริม

ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนิสิต 

ที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
อย่ำงทั่วถึงทั้งคณะ 

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ที่ก ำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมส ำเร็จ 

4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำม
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

หมายเหตุ 
1. เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4 กำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนิสิต ให้น ำตัวบ่งชี้ของทุกโครงกำรมำรวมกัน และนับเฉพำะตัวบ่งชี้ที่บรรลุ
เป้ำหมำย ถ้ำค ำนวณได้ร้อยละ 90 ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ข้อ 4 

2. กำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หำกด ำเนินกำร
ในระดับมหำวิทยำลัย ต้องมีกรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อยร้อยละ 50 และมี
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันหรือเข้ำร่วมกำรคัดเลือกที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน  (ตั้งแต่ 3 
สถำบันขึ้นไป) 

3. หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ หมำยถึง หน่วยงำนนอกมหำวิทยำลัยระดับ
กรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือ
บริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐและ
เอกชน (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำวิชำชีพ) 
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องค์ประกอบที่ 3  

กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  

(สกอ.3.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกกำรสง่เสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี (มก.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
(สกอ.3.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คณะควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่ำอย่ำงครบถ้วน โดยเฉพำะใน

กิจกรรมต่อไปนี้ (1) กำรบริกำรด้ำนกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร
และกำรใช้ชีวิต (2) กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่ำ 
เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอกคณะที่จ ำเป็นแก่นิสิต
และศิษย์เก่ำ และ (3) กำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่ำในรูปแบบต่ำงๆ 

นิยามศัพท์ 
 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวชิำกำรและแนะแนวกำรใชช้ีวิตแก่นิสิต 
2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวชิำชพีแก่นิสิต 
4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ 
5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 
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6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5 

7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นขอ้มูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรทีส่นองควำมต้องกำรของนิสิต 
 
หมายเหตุ : ในกรณีคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่ำถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4 และข้อ 5  

โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
1.1 คณะจัดท ำฐำนข้อมูลนิสิต ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนสุขภำพทั้งทำงกำยและ

ทำงจิต ข้อมูลด้ำนกำรเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสำมำรถติดต่อเมื่อนิสิต 
มีปัญหำ 

1.2 หน่วยงำนระดับภำควิชำ มีระบบกำรตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรที่เหมำะสม 
ค ำนึงถึงสัดส่วนอำจำรย์ต่อนิสิต ที่ท ำให้อำจำรย์สำมำรถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง มีระบบกำร
ช่วยเหลือนิสิตในควำมดูแลใกล้ชิด เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรประชุม
ระหว่ำงอำจำรย์ทั้งที่เป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรเพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มี
ปัญหำด้ำนกำรเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นกำรให้บริกำรควำม
ช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของกำรป้องกันปัญหำมำกกว่ำกำรแก้ปัญหำ 

1.3 หน่วยงำนระดับคณะหรือระดับมหำวิทยำลัย เช่น ฝ่ำยกิจกำรนิสิตมีหน่วย
ให้บริกำรหรือให้ค ำปรึกษำส ำหรับนิสิตที่มีปัญหำชีวิต โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์
ของนิสิตที่ขอใช้บริกำรตลอดเวลำ อำจมีกำรจัดบริกำรสำยด่วน (hotline) ส ำหรับ 
ให้ค ำปรึกษำหรือให้ควำมช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหำวิกฤติและต้องกำรควำมช่วยเหลือด่วน 
และมีระบบกำรดูแลนิสิตในกรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำส่งนิสิตมำรับบริกำร 



คู่มือตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวชิา มก. ปีการศกึษา 2554 และปีการศึกษา 2555 63 

1.4 มีระบบกำรส่งต่อกำรดูแลสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของนิสิตไปยัง
โรงพยำบำลหรือหน่วยให้บริกำรเฉพำะทำงในกรณีที่ นิสิตมีปัญหำที่รุนแรงเกิน
ควำมสำมำรถของคณะ/มหำวิทยำลัยที่จะดูแลได้ 

1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกระดับมีระบบกำรติดตำมผลกำรช่วยเหลือหรือให้
ค ำแนะน ำแก่นิสิต จนสำมำรถแก้ไขปัญหำของนิสิตได้ส ำเร็จ 

1.6  มีกำรจัดประชุมพัฒนำอำจำรย์หรือบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรดูแลนิสิตเป็น
ระยะๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และสร้ำงเครือข่ำยกำรให้ควำมช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7 มีกำรจัดประชุมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกับครอบครัวของนิสิต
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหำของนิสิต 

1.8 มีช่องทำงให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำร 

 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
2.1 คณะจัดท ำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส ำหรับประกำศข้อมูล

ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัย กำรรับสมัครงำน 
ข่ำวสำรวิชำกำรที่ทันสมัยและที่เก่ียวข้องกับสำขำวิชำที่นิสิตจ ำเป็นต้องรู้ 

2.2 มีช่องทำงให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำร 

2.3 มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแกน่ิสิต 
3.1 มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งในและนอกคณะ/มหำวิทยำลัย 

เพื่อเป็นแหล่งดูงำนแหล่งฝึกประสบกำรณ์ของนิสิตและมีกำรติดตำมประเมินคุณภำพ
ของควำมเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เพื่อน ำมำใช้เป็นข้อมูลใน
กำรวำงแผนกำรจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพที่เหมำะสมต่อไป 

3.2 มีกำรจัดกิจกรรมวิชำกำร หรือกิจกรรมทำงสังคม โดยให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนเพื่อฝึกทักษะประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกัน 

3.3 มีช่องทำงให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำร
พัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

3.4 มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำกำรและวิชำชีพ 
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4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
4.1  คณะมีฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ และมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ 

จดหมำยข่ำว ฯลฯ ส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่ำเช่น ข้อมูล
กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร กำรสัมมนำควำมรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำต่อ ทุนวิจัย 
กำรรับสมัครงำน ข่ำวสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ 

4.2 มีกำรส่งข่ำวให้ศิษย์เก่ำรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำควำมรู้
และประสบกำรณ์เป็นระยะๆ 

4.3 เปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร กำรมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยำกำร  
กำรเป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ กิจกรรมดังกล่ำวนอกจำกจะให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ดีแก่นิสิตปัจจุบัน และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่ำแล้วยังท ำให้ศิษย์เก่ำและอำจำรย์ได้เรียนรู้
วิทยำกำรใหม่ๆ ในฐำนะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทำงให้ศิษย์เก่ำได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
5.1 มีกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ส ำหรับศิษย์เก่ำเป็นระยะๆ โดยมีกำรส่งข่ำวให้ศิษย์เก่ำรับรู้ 
5.2  มีช่องทำงให้ศิษย์เก่ำได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ

พัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำกำรและวิชำชีพ 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6.1 คณะ/ภำควิชำมีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำรทุกด้ำนแก่นิสิต

และศิษย์เก่ำ มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรประเมินและระยะเวลำในกำรประเมิน 
6.2 มีกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรทุกด้ำน และน ำเสนอผลกำร

ประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหำรระดับคณะ  
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตควรอยู่ในระดับ 

3.51 ขึ้นไปจำกคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ำมีกำรบริกำรที่อยู่ในระดับดี หำกผลกำรประเมิน
คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนใดที่ยังไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่ ำกว่ำ 3.51 คะแนน)  
ให้ท ำกำรวิเครำะห์สำเหตุ ปัญหำอุปสรรค เพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร ทั้งนี้ 
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ควรเปิดโอกำสให้นิสิตหรือศิษย์เก่ำมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
หรือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรด้วย 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

7.1 น ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกระดับ 
และมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร โดยเฉพำะกำรบริกำรในด้ำนที่ยัง 
ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

7.2 มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรแก่นิสิตและศิษย์เก่ำ และประเมิน
คุณภำพของกำรให้บริกำรทุกด้ำนตำมแผนที่ก ำหนด 

7.3 มีกำรส ำรวจข้อมูลจำกนิสิต และศิษย์เก่ำเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในบริกำร 
ที่คณะจัดให้ทุกด้ำนอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

คณะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนิสิตต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนิสิต หมำยถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งโดยคณะและโดยองค์กร
นิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ  สังคม อำรมณ์ 
ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ประกำร ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ที่สภำ/องค์กรวิชำชีพได้ก ำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
นิยามศัพท์ 
 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏ 
ให้ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำร 
อื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. คณะจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน 
2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต 
3. มีกำรส่งเสริมให้นิสิตน ำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพไปใช้ในกำรจัด

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำงน้อย 5 ประเภทส ำหรับระดับปริญญำตรี และอย่ำง
น้อย 2 ประเภทส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปนี้ 
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-  กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
-  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย 
และระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นิสิต 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
1.1 คณะมีกำรก ำหนดแผนกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน 

นอกเหนือจำกกำรพัฒนำนิสิตผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมรำยวิชำใน
หลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองค์กรนิสิต  
เพื่อพัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และสอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิในแต่ละระดับกำรศึกษำ 

1.2 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ 
ตัวบ่งชี้เฉพำะ (ถ้ำมี) ที่นอกเหนือจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 เพื่อใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับกำรพัฒนำจำกกำรท ำกิจกรรม 
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2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
คณะมีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่นิสิตด้ำนกำรประกันคุณภำพ และ

ก ำหนดเงื่อนไขให้นิสิตระบุตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  วิธีกำรประเมิน
คุณภำพในโครงกำรหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกคณะ 

 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และ
อย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
-  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะควรส่งเสริมให้นิสิตจัดท ำ

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตที่ด ำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำงน้อย 5 ประเภท ได้แก่
กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริม
สุขภำพ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณะต้องส่งเสริมกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยนิสิตระดับปริญญำโทหรือเอกอย่ำงน้อย 2 ประเภท 
จำกประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริม
สุขภำพ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชำกำรรวม 
อยู่ด้วย 

3.3 กำรจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญำตรีหรือบัณฑิตศึกษำทุกกิจกรรม
ต้องจัดท ำข้อเสนอโครงกำรให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือฝ่ำยกิจกำรนิสิต
ของคณะ) โดยมีค ำอธิบำยเกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของ
กิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย และวิธีกำรประเมินควำมส ำเร็จ และมี
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กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมก่อนหน้ำนี้มำใช้ประกอบกำรจัดท ำ
โครงกำรหรือกิจกรรมใหม่ 

3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรจัดท ำ
ข้อเสนอโครงกำรที่ถูกต้องเหมำะสม โดยเฉพำะในส่วนของกำรประกันคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
และระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

4.1 คณะให้นิสิตเสนอแผนกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
ภำยในคณะ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management)  
กำรให้นิสิตน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน (ผลกำรประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นิสิตกลุ่มอื่น
รับรู้ร่วมกัน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวำงแผนกำรท ำงำน กำรพัฒนำตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ กำรประเมินควำมส ำเร็จ 

4.2 ในระดับคณะอำจำรย์ที่รับผิดชอบฝ่ำยกิจกำรนิสิต ควรมีกำรประชุมกับ
คณะอื่น หรือมหำวิทยำลัยอื่น เพื่อส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมร่วมกันของนิสิตระหว่ำงคณะ
และส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพของนิสิตระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย
ทั้งนี้คณะควรให้ทุนสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัยด้วย 

4.3 ในแต่ละปีคณะอำจหมุนเวียนเป็นเจ้ำภำพ ให้นิสิตระหว่ำงคณะมีกำรจัด
เวทีหรือกำรประชุมสัมมนำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรม  หรือ
น ำเสนอผลกำรจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรใช้
ระบบกำรประกันคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมของนิสิต 

4.4 อำจมีกำรร่วมมือกันเพื่อสร้ำงช่องทำงกำรเผยแพร่กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย มีกำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำย เพื่อเป็นสื่อกลำงกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมนิสิต โดยผู้รับผิดชอบอำจเป็นกำรท ำงำน
ร่วมกันของอำจำรย์และนิสิตระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย 

 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

5.1 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตมีระบบติดตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 
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5.2 คณะก ำหนดให้นิสิตจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม และน ำรำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรมมำสังเครำะห์เพื่อให้เห็นภำพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
ในแต่ละรอบปี 

5.3 คณะมีกำรติดตำมประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรประยุกต์ใช้ระบบ
ประกันคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมของนิสิต จำกรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมของนิสิต 

5.4 คณะมีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของนิสิต เพื่อจัดท ำแผนกำรจัด
กิจกรรมนิสิตในปีต่อไป 

 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

6.1 คณะมีกำรน ำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
นิสิตและผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำนิสิตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของนิสิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติในด้ำนที่ยังไม่บรรลุผลเท่ำที่ควร 

6.2 คณะน ำเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีกำรระดมควำมคิดในกำร
พัฒนำนิสิตให้มีลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติผ่ำน
กิจกรรมนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตรี (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
อำจำรย์ที่ปรึกษำนับเป็นหัวใจที่ส ำคัญยิ่งในกำรขัดเกลำบัณฑิตให้มีคุณภำพ

สอดคล้องตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนั้น กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจึงเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ และเป็นกลไกหนึ่งของกำรพัฒนำนิสิตได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

นิยามศัพท์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา หมำยถึง ผู้ที่มีภำระรับผิดชอบในกำรติดตำมดูแลให้กำร

ช่วยเหลือและประสำนงำน แนะน ำและให้ค ำปรึกษำแก่นิสิต 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หมำยถึง กระบวนกำรขับเคลื่อนให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ดูแลนิสิต และมีกำรประสำนงำนผู้ปกครอง และมีกำรนิเทศอำจำรย์ โดยก ำหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ที่ท ำให้นิสิตได้รับกำรดูแล ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เช่น กำรมีคณะกรรมกำรอำจำรย์  
ที่ปรึกษำ กำรก ำหนดภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแก่คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
กำรจัดนิเทศอำจำรย์ กำรประสำนงำนกับผู้ปกครอง เป็นต้น  

คณะกรรมการที่ปรึกษา หมำยถึง คณะกรรมกำรที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่
พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน และให้ข้อเสนอแนะในกำรท ำหน้ำที่เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำให้กับนิสิต ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ 
2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่

อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำง 

กำรแก้ปัญหำและพัฒนำนิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 คร้ัง 
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4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและกำรด ำเนินงำนของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกปี 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 

การวิจัย 
 

 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกกำรพฒันำงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ.4.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวจิัยหรืองำนสรำ้งสรรค์  

(สกอ.4.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 เงินสนบัสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและ

นักวิจัยประจ ำ (สกอ.4.3) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คณะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ  โดยมี

แนวทำง กำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัย
และกำรจัดสรรทุนวิจัย กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย กำร
สนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

นิยามศัพท์ 
 การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 
สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรมีควำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 

งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำง
เป็นระบบ 
  งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลักวิชำกำรที่เหมำะสม 
ตลอดจนประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย ดังนี้ 
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1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทำงวิชำกำรและกำรจัดกำร 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรท ำวิจัยตำมข้อตกลงที่ท ำไว้กับ

หน่วยงำนที่สนับสนนุกำรวิจัยและต่อหน่วยงำนที่ตนสงักัด 
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรที่ท ำวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ 

ไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด โดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำรท ำ

วิจัย 
7) นักวิจัยพึงน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของคณะ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจดักำรเรียน 

กำรสอน 
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำน

จรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของ

คณะ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 

ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ  
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
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- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร  
กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

*  อัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะวิชา 
6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วน

ทุกประเด็น 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรค์ของคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 คณะควรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดหน่วยงำน 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์อย่ำงเพียงพอ ในกำรบริหำรควรมีกำรวำงแผน ตรวจสอบติดตำม ประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนกำรวิจัยของคณะ 

1.2 กำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ให้บรรลุผลส ำเร็จควรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัย เช่น งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
วิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยหรือผลิตงำนสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพนอกเหนือจำกกำรจัดสรรทุนวิจัย นอกจำกนั้นอำจจัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนงำนวิจัยของนิสิต หรืองบประมำณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญำเอกให้
ปฏิบัติงำนในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เช่น 1) กำรก ำหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอำจำรย์ 2) 
กำรก ำหนดให้นิสิตระดับปริญญำตรีท ำโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
งำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ 3) กำรก ำหนดให้นิสิตทุกระดับเข้ำฟังกำร
บรรยำยหรือสัมมนำเกี่ยวกับผลควำมก้ำวหน้ำในงำนวิจัยของอำจำรย์ หรือของ
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้ำร่วมกำร
จัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ 4) กำรจัดให้มีกำรประชุมเสนอผลงำนวิจัยหรือแสดง
งำนสร้ำงสรรค์ของนิสิต หรือส่งเสริมนิสิตเข้ำร่วมประชุมกำรเสนอผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ระดับชำติและนำนำชำติ 5) กำรส่งเสริมให้อำจำรย์น ำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรวิจัย
ไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 

 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.1 จัดระบบกำรรับเข้ำและก ำกับดูแลอำจำรย์และนักวิจัย เช่น วิเครำะห์
ก ำลังคน วำงแผน และรับเข้ำบุคคล (ทั้งอำจำรย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษำ) ทั้งจำก
ในประเทศและต่ำงประเทศที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับจุดเน้นด้ำนกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ของคณะ ท ำกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ แนวทำงก ำกับ และส่งเสริมให้อำจำรย์
ท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรหรือจัดแสดงผลงำนที่ได้รับ
กำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ โดยก ำหนดเป็นภำระงำนที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2 พัฒนำสมรรถนะนักวิจัยผ่ำนกระบวนกำรที่เหมำะสมกับประสบกำรณ์ของ
แต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อำจเริ่มจำกกำรฝึกอบรม กำรท ำงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์โดยได้รับกำรแนะน ำหรือกำรร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอำวุโส กำรเข้ำร่วมประชุม
วิชำกำร กำรช่วยให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ กรณีนักวิจัยทั่วไป  
กำรส่งเสริมให้มีโอกำสไปท ำงำนในห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน ำ
นอกคณะ/มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นแนวทำงหนึ่งที่ท ำให้ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภำพที่สุดคือกำรส่งเสริมกำรท ำงำนวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอำวุโส 
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นักวิจัยระดับกลำง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญำเอก และนิสิตบัณฑิตศึกษำ ผู้ช่วยวิจัย 
ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถท ำงำนวิจัยอย่ำงลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3 ให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณของนักวิจัยและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องแก่
อำจำรย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด 

3.4 สร้ำงแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น กำรยกย่อง กำรให้ผลตอบแทน หรือกำรให้
รำงวัลส ำหรับนักวิจัยที่มีผลงำนดีเด่น กำรจัดบรรยำกำศและกำรบริกำรต่ำงๆในคณะให้
เหมำะสมและจูงใจแก่กำรค้นคว้ำวิจัยและผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่กำรแสวงหำทุนวิจัยจำกภำยนอกอำจท ำได้ยำก 

ดังนั้น คณะจึงควรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงำนสร้ำงสรรค์เพื่อให้
นักวิจัยเหล่ำนี้มีโอกำสสร้ำงผลงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรเสนอโครงกำรขอทุน
วิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัยในโอกำสต่อไป ส ำหรับกำรเสนอขอทุนวิจัยจำก
แหล่งทุนภำยนอกนั้นคณะอำจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น กำรจัดให้มีข้อมูล 
รำยละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่ำงๆ ทั้งแหล่งทุนภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่อำจำรย์และนักวิจัยสำมำรถเข้ำดูได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว นอกจำกนั้นอำจ
จัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชำญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงกำรวิจัยของอำจำรย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่ำงๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงกำรเหล่ำนั้นให้
เหมำะสม เพื่อมีโอกำสได้รับทุนวิจัยมำกยิ่งขึ้น 

 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ  

คณะควรจัดหำทรัพยำกรและหรือจัดหำแหล่งสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ 
ทั้งงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำรวิจัย แหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร และ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมกำรวิจัย ดังนี้ 

5.1 งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมำณสนับสนุน
กำรบริหำรงำนวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สำมำรถ
ผลิตผลงำนระดับสำกลหรือผลงำนตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือของท้องถ่ินอย่ำง
ต่อเนื่องนอกเหนือจำกเงินทุนวิจัย 2) งบประมำณสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำงๆ 3) งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของ
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นิสิตบัณฑิตศึกษำ และของนักวิจัยหลังปริญญำเอก 4) งบประมำณสนับสนุน
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่เหมำะสมกับงำนวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของ
คณะ ระบบรักษำสุขภำพและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนศูนย์
เครื่องมือระดับสูงที่จ ำเป็นที่หลำยหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สำมำรถใช้
ร่วมกันได้ หรือหำกไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่ำว ก็ต้องจัดระบบผ่ำนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศให้สำมำรถเข้ำใช้ของหน่วยงำนอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำร
วิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร ซึ่งนอกจำกหนังสือและวำรสำรทั้งในรูปของเอกสำร 
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมำยรวมถึงกำรสนับสนุนกำรจัด
ประชุมวิชำกำร กำรสนับสนุนศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting 
professor) กำรสนับสนุนกำรไปร่วมท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับหน่วยงำนอื่นที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ ที่สอดคล้องกับงำนวิจัยของอำจำรย์ โดยเฉพำะในช่วงลำ 
เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร (sabbatical leave) ของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยวิจัย 

5.4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงน้อย 5 ด้ำน 
ต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้ำนแหล่งทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 2) ข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและผลงำน 
ที่ผ่ำนมำ 3) ข้อมูลด้ำนแหล่งเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งวำรสำรและกำร
ประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ตลอดจนข้อมูลกำรสนับสนุนของคณะ
ในกำรเผยแพร่ผลงำน 4) ข้อมูลด้ำนระบบและกลไกของคณะในกำรส่งเสริมกำรน ำ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกำรส่งเสริมด้ำนกำรจดสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร และกำรซื้อขำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

คณะจัดให้มีระบบประเมินผลส ำเร็จของกำรสนับสนุนทุกด้ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์และนักวิจัย เช่น “กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรให้ทุน
วิจัย” ทั้งในประเด็นงำนวิจัยเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ คุณภำพของผลงำนวิจัยเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสำมำรถแสวงหำทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกได้ในโอกำสต่อมำ 
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หรือ “กำรประเมินแหล่งค้นคว้ำสนับสนุนงำนวิจัย” ในประเด็นควำมเหมำะสมและ
เพียงพอเทียบกับงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “กำรประเมินระบบ
สำรสนเทศ” ในประเด็นควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้ของอำจำรย์และนักวิจัย  
เป็นต้น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 

คณะน ำผลกำรประเมินไปจัดท ำแผนกำรปรับปรุง โดยก ำหนดกิจกรรมที่ต้องท ำ
เพื่อกำรปรับปรุง ก ำหนดบุคคลหรือหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรปรับปรุง ก ำหนด
งบประมำณที่ต้องใช้หำกจ ำเป็น ก ำหนดระยะเวลำที่กำรปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จำกนั้น
จึงด ำเนินกำรปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยตำมที่ก ำหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.2) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง

คณำจำรย์ นิสิต วงกำรวิชำกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ำหมำย
ที่จะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเร่ืองที่มีควำมส ำคัญส ำหรับทุกสถำบันอุดมศึกษำ 
ดังนั้น คณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงเหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละ
กลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภำพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ 

นิยามศัพท์ 
 งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผล 
อย่ำงเป็นระบบ 
  งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำ
รำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอก
สถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกนอกสถำบันของเจ้ำของบทควำม 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำร
น ำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม  (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯหรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ 
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หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำ
นั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ 
ในสำขำนั้นจำกต่ำงประเทศ 
 วารสารระดับชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ยอมรับโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดับชำติ และมีชื่อ
ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนฯ หรือวำรสำรวิชำกำร ที่มีชื่อปรำกฏ
อยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 วารสารระดับนานาชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล เช่น ฐำนข้อมูล Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือในฐำนข้อมูลสำกลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศำสตร์นั้นๆ หรือ
วำรสำรวิชำกำรที่ยอมรับโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  (สกอ.) ให้เป็น
วำรสำรระดับนำนำชำติ และมีชื่อปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนฯ 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือองค์กรกลำงระดับชำติ 
ทั้งภำครัฐและเอกชน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติ 

2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และด ำเนินกำร
ตำมระบบที่ก ำหนด 

3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่ได้จำกข้อ 2 สู่สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำร
รับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน  
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตำมเกณฑ์ทั่วไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ข้อตำม 

เกณฑ์ทัว่ไป และ
ครบถ้วนตำม 

เกณฑ์มำตรฐำน 
เพิ่มเติมเฉพำะ 

กลุ่ม 
 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
สนับสนุนกำรตีพิมพ์หรือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในวำรสำรหรือในที่
ประชุมวิชำกำรที่มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) กำรจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรำยงำนกำรวิจัยส ำหรับน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรหรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 2) กำรสนับสนุนกำรตรวจสอบภำษำอังกฤษของบทควำมวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัย ที่จะน ำเสนอในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 3) กำรสนับสนุน
งบประมำณเพื่อเข้ำร่วมประชุมเสนอผลงำนวิจัยหรือเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ 4) กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนส ำหรับผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) กำร
จ่ำยค่ำตีพิมพ์กรณีวำรสำรเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้กำรสนับสนุนดังกล่ำวอำจแตกต่ำง
กันตำมสถำนภำพและจุดเน้นของแต่ละคณะ 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

วำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร 
รวบรวม คัดสรรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้
เหมำะสมกับกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยโดยยังคงควำมเชื่อถือได้ในเชิงวิชำกำรและรวดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ์ เช่น ก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
และนักวิจัย คัดสรรผลงำนที่น่ำจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีกำรสัมภำษณ์
อำจำรย์เจ้ำของผลงำน วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลให้เป็นควำมรู้ที่น่ำสนใจซึ่งสำธำรณชน
สำมำรถเข้ำใจได้ จัดหมวดหมู่ควำมรู้ที่ได้ให้เหมำะสมต่อกำรเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจำกกำร
วำงแผนประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ตำมแผน
ตลอดจนกำรติดตำมข้อมูลป้อนกลับนอกจำกนั้นกำรประชำสัมพันธ์อำจรวมถึงกำรสร้ำง
เครือข่ำยเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่ำ ชุมชน และ
องค์กรภำยนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะสำมำรถสนับสนุน
งำนวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก ำหนด
ขั้นตอนวิธีกำร และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลำงสำนสัมพันธ์ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ระหว่ำงอำจำรย์ และนักวิจัยกับองค์กรภำยนอกที่มีศักยภำพในกำรน ำผลกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหำงำนวิจัยจำกภำครัฐและเอกชนทั้ง
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร ที่ต้องกำรรับบริกำรวิจัยในเรื่องเฉพำะใดๆ จำกคณะ 
(consultancy) และประสำนงำนต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเร่ิมประสำนงำน หรือ
ส่งเสริมกำรน ำผลงำนที่เกิดจำกกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปสู่งำนเชิงพำณิชย์ในลักษณะ
นิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น 
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
สนับสนุนกำรเจรจำต่อรอง ท ำข้อตกลง หรือสนับสนุนด้ำนระเบียบ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง แก่อำจำรย์ นักวิจัย และคณะ/มหำวิทยำลัย ในกำรเจรจำเชิงธุรกิจ หรือกำรซื้อ
ขำยผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในกำรเจรจำเข้ำไปร่วมเป็นพันธมิตร
ทำงธุรกิจใดๆ ที่เกิดจำกผลของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ นอกจำกนั้น ควรมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของอำจำรย์  นักวิจัย และของคณะ/
มหำวิทยำลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อขำย หรือท ำธุรกิจที่เป็นผลจำกงำนวิจัย
โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย 

 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วำงแนวทำงและขั้นตอนตลอดจนก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรสนับสนุนควำมรู้
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อำจำรย์ และนักวิจัยใน
ประเด็นต่ำงๆ เช่น 1) กำรให้ควำมรู้และค ำปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งอำจ
ด ำเนินกำรโดยกำรฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือจัดคลินิกให้ค ำปรึกษำ 2) ช่วยร่ำงค ำขอและ
ยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำหรือส ำนักงำนเทียบเท่ำใน
ต่ำงประเทศ 3) ประสำนงำนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า (สกอ.4.3) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน

คณะ คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจำก
ภำยในคณะ และที่ได้รับจำกภำยนอกคณะ เพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่คณะได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถึง
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณะ  

นิยามศัพท์ 
 งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำน
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำง
เป็นระบบ 
  งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ ำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
   อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของ
มหำวิทยำลัย 
 นักวิจัยประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำง
กับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึง
ต ำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่วิจัย 

รอบระยะเวลา     รอบปีงบประมำณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
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เกณฑ์การประเมิน    
ให้แปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนน

ระหว่ำง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม
สำขำวิชำ 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก

คณะที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 180,000 บำทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก

คณะที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 150,000 บำทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก

คณะที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 75,000 บำทขึ้นไปต่อคน 

วิธีการค านวณ    
 1. ค ำนวณจ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัย = 
 
 

 

2. แปลงจ ำนวนเงนิที่ค ำนวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด ้=  
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯ จำกภำยในและภำยนอก 

X 5 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯ ท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ  
1. จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่

ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ 
2. ให้นับจ ำนวนเงินที่มีกำรเซ็นสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณ

นั้นๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัฯ จำกภำยในและภำยนอก 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยัประจ ำ (เฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง) 
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3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำน
จำกแหล่งทุนหรือหลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำร  ให้แบ่ง
สัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้แบ่งเงินตำมสัดส่วน  ผู้ร่วมวิจัย
ของแต่ละสถำบัน 

4. กำรสรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
กลุ่มสำขำวิชำในคณะวิชำ 

5. กำรนับจ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัย
สถำบันที่ได้ลงนำมในสัญญำรับทุนโดยอำจำรย์หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงิน
โครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำร 
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องค์ประกอบที่ 5 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวชิำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่งของคณะ ดังนั้น คณะ

พึงก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรบริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัด
โครงสร้ำงหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนระบบดังกล่ำว กำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรต้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  และสำมำรถ 
บูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

นิยามศัพท ์
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำร
แก่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในคณะโดยมีบุคคลภำยนอก
เข้ำมำใช้บริกำร 

การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 
สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำรมีควำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบ

ที่ก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่

สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
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5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
หมายเหตุ: เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 ต้องมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรตำม
เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
มีกำรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของกำรให้กำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

ต่ำงๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ มีนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อำจำรย์ 
บุคลำกรทุกระดับมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เวลำและจิตแห่งกำร
บริกำร (service mind) ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย รวมถึงจัดหำงบประมำณสนับสนุนและจัดท ำระเบียบของกำรให้บริกำร 
ก ำหนดภำระงำนของอำจำรย์และบุคลำกรให้ชัดเจน โดยมีระบบกำรเทียบเคียงและ
ทดแทนระหว่ำงภำระงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรสนใจกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชนสังคมตำมควำมถนัดและจุดเน้นของคณะ 

ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนี้ควรมีกำรวำงแผน ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินเพื่อ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ 

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และกำรปฏิบัติงำนประจ ำด้ำนอื่นๆ ของอำจำรย์และบุคลำกร เช่น กำรก ำหนดให้นิสิตน ำ
ควำมรู้ไปจัดท ำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรกับกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ  เช่น 1) มี

กำรน ำผลกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนใน
ทุกระดับ และ 2) น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ จำกกำรให้บริกำรกลับมำพัฒนำ 
ต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย เป็นต้น 

 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

จัดให้มีระบบติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริกำรผู้รับบริกำร 
และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร ทั้งในระดับแผนกำรด ำเนินงำนเป้ำหมำย
ของคณะ ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกร คุณภำพของบุคลำกรคุณภำพของกำรให้บริกำร
ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะก ำหนดไว้ 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

คณะน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำแผน พัฒนำกระบวนกำร และผลสัมฤทธิ์ที่ได้
อย่ำงสม่ ำเสมอและเป็นรูปธรรม   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
(สกอ.5.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลักษณะห่วงโซ่คุณภำพที่สนอง

ควำมต้องกำรและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคมได้
อย่ำงมีคุณภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อมตำมจุดเน้นของคณะ พิจำรณำได้จำก (1) 
ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก และ (3) ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่
ควำมรู้นั้นทั้งภำยในและภำยนอกคณะ 

นิยามศัพท์ 
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำร
แก่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในคณะโดยมีบุคคลภำยนอก
เข้ำมำใช้บริกำร 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ 

2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อ
สังคม 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร 

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่
บุคลำกรภำยในคณะและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ ทิศทำงและกำรจัดท ำ
แผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นและควำมเชี่ยวชำญของคณะ 

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

คณะมีกำรเชิญหรือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนร่วมจำกชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพที่จะให้บริกำรมำร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
ในลักษณะของกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking) ระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรน ำผลกำรวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของกำรปรับปรุงปัญหำที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนำบุคลำกรของสถำนประกอบกำร
หรือส่วนกำรผลิต มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและจัดให้มีช่องทำงใน
กำรสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจร่วมกันของภำคอุตสำหกรรม หรือริเริ่มโครงกำรหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม 

มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อ 
สังคมว่ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  มีกำร
ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อำจำรย์และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ทั้งในด้ำนกำรน ำควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญไปใช้ประโยชน์ กำรสื่อสำร กำรชี้แจงแนะน ำให้ผู้รับบริกำรและประชำชน 
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4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรไปพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
ของกำรให้บริกำร ระบบและกลไกกำรให้บริกำร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบกำรให้บริกำร 
ขอบเขตกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำย ระยะเวลำในกำรให้บริกำร สัญญำกำรบริกำร ซึ่งรวมทั้ง
กำรควบคุมและกำรก ำกับคุณภำพของกำรให้บริกำร โดยจัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลที่
ชัดเจน มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะมีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะ ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มี
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและเผยแพร่ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรผ่ำนทำงสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
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องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนบุ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คณะต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตำมจุดเน้นของคณะอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด ำเนินกำรตำม

ระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ต่อสำธำรณชน 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต 
6. มีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมี

ผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

มีกำรก ำหนดระบบและกลไกทำงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีระบบส่งเสริมให้บุคลำกรน ำกิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำรปฏิบัติ 
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ เช่น มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดท ำแผนงบประมำณโครงกำร 
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรน ำงำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรน ำสู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะสนับสนุนให้มีกำรน ำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณำกำร
ร่วมกับกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่น ำกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสำนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน หรือ
บูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดย
คณะและที่จัดโดยองค์กำรนิสิต 

 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 

3.1 มีสถำนที่เพื่อกำรเผยแพร่และบริกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มี 
หอศิลป์/หอประวัติ/พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีกำรแสดง มีกำรบริหำรจัดกำรโดยมีผู้มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ มีกำร
จัดสรรงบประมำณด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 มีกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่ำงๆ เช่น วำรสำรระดับคณะ 
ระดับชำติ โดยมีควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน 

3.3 มีกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนหรือองค์กรอื่น มีกำรสร้ำงเครือข่ำย มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ และมีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบอย่ำงชัดเจน 
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

มีกำรติดตำมผลกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

5.1 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำกระบวนกำร บูรณำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้หลักกำรของ PDCA 

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนำกำรบูรณำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมน ำสู่กำรปฏิบัติและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงและพัฒนำอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 มีกำรก ำหนด/กำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกำรใช้
ผู้เชี่ยวชำญและมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

6.2 ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชำติ มีบุคลำกรได้รับเชิญเป็น
วิทยำกรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชนระดับ 
ชำติ และระดับนำนำชำติ 

6.3 มีจ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
กำรเผยแพร่ทั้งในระดับชำติ ระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ หรือมีผลงำนได้รับ
รำงวัล ได้รับกำรอ้ำงอิงเป็นที่ยอมรับ 
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องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 
 

 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี ้
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผูบ้ริหำรทุกระดับของคณะ 

(สกอ.7.1) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ.7.4) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุกระดบัของ
คณะ (สกอ.7.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของคณะ คือ คณะกรรมกำรประจ ำ

คณะและผู้บริหำรทุกระดับของคณะนั้นๆ หำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรมี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกร
อย่ำงดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำ และก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้
คณะเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 

นิยามศัพท์ 
  หลักธรรมาภิบาล หมำยถึง กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม 
ดูแลกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกนี้ ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนนี้มีควำมหมำย
อย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ หำได้มีควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำมถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำร
ภำยนอกเป็นต้น หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (Good 
Governance) ที่เหมำะสมจะน ำมำปรับใช้ในภำครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร 
รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผล
กำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำร
ปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและพัฒนำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน  แรงงำนและ
ระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง
ตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ใน
ระดับที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำร
รับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำม
กฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร 
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม
เข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำหรือประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง 
ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะ
หุ้นส่วนกำรพัฒนำ 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำร
ตัดสินใจทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอื่นๆ 
(รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น) และภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร 
รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่
บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพเพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วน
รำชกำร 



คู่มือตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวชิา มก. ปีการศกึษา 2554 และปีการศึกษา 2555 103 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำร
อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำยหรือหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ 
อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและ
สังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไป
ภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำร
เพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  โดยเฉพำะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติ
ไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนด
ครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไป
ยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ
เป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย 
รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในคณะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้
อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุม
บุคลำกร อย่ำงน้อย 2 คร้ังต่อปีกำรศึกษำ 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของคณะ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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7. คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำร
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดง
ข้อมูลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศัพท์ที่
ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของ สมศ. 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

1.1 คณะกรรมกำรประจ ำคณะทุกคนควรได้รับกำรชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 
ข้อบังคับต่ำงๆ อำทิ ข้อบังคับที่ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลและผู้บริหำรรวมทั้งทิศ
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคณะ และ 
อัตลักษณ์ของคณะ/มหำวิทยำลัย เพื่อให้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ที่มีต่อคณะก่อนจะ
ปฏิบัติหน้ำที่ 

1.2 คณะกรรมกำรประจ ำคณะก ำกับดูแลคณะไปสู่ทิศทำงที่ก ำหนดร่วมกัน
ระหว่ำงผู้บริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะและมีควำมสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีกำรเปิดเผยประวัติกรรมกำรประจ ำคณะ รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
และรำยงำนต่อสำธำรณชน 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

2.1 ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย
และจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน ำสู่กำรปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมี
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กำรก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) ของงำนที่ปฏิบัติ ที่ควรมีกำรพิจำรณำจำก 1) มิติกำร
พัฒนำองค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ บุคลำกรมีโอกำสศึกษำ เรียนรู้ พัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 2) มิติกำรพัฒนำ หรือกำร
ปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรปรับปรุงกระบวนกำร
เรียนรู้ของนิสิต ทิศทำงกำรส่งเสริมกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและสังคม กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน งบประมำณ และให้สอดคล้องกับ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะอย่ำง
เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำมคุ้มค่ำของกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรรำยงำนข้อมูล กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหำรสร้ำงระบบและกลไกกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และแผน 
กลยุทธ์ให้หน่วยงำนและบุคลำกรทุกระดับทรำบและมีควำมเข้ำใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลของคณะให้ทันสมัย น ำมำใช้ในกำรติดตำมผลกำร
บริหำรสำรสนเทศ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) ที่ก ำหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และน ำข้อมูลที่ได้มำใช้เพื่อกำรตัดสินใจปรับแผน 
กลยุทธ์ได้อย่ำงทันกำร 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากร 
ในคณะ 

3.1 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรน ำนโยบำยและแผนกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติในกำรประชุมผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย หรือปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงกลไกภำยในเพื่อ
สื่อสำรแผนกำรด ำเนินงำนไปยังบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับที่เก่ียวข้อง 

3.2 ผู้บริหำรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญตำมภำรกิจของคณะอย่ำง
ครบถ้วน รวมทั้งกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย 
หรือปรับแผนกำรด ำเนินงำนในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลกำรด ำเนินงำนไปยังบุคลำกร
ทุกระดับผ่ำนกำรสื่อสำรภำยในโดยใช้สื่อต่ำงๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย 
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุม
บุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

4.1 ผู้บริหำรควรมีระบบกำรสื่อสำร 2 ทำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน อันจะท ำให้ได้ข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหำรด ำเนินกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมอบ
อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัว พร้อม
กับมีกำรก ำกับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ต่อบุคลำกรเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรโครงกำรพัฒนำองค์กำรให้คล่องตัว (lean organization)  
เป็นต้น 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน โดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น กำรสอนงำนที่หน้ำงำน (on – the – job training) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ควรน ำหลักกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ เพื่อกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู ้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน อำทิ กำรประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ (community of  practices)  
เป็นต้น 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.1 ผู้บริหำรควรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรกำร
ด ำเนินงำนของคณะให้ไปสู่ทิศทำงที่ก ำหนดร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรคณะ และ
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยให้สอดคล้องทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ประเทศและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหำรมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลโดยเฉพำะในประเด็นกำร
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองคุณภำพทำงวิชำกำรและเปิดโอกำสให้
มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

6.3 ผู้บริหำรมีกำรเปิดเผยประวัติ มีรำยงำนประเมินตนเอง จัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรท ำงำนและรำยงำนกำรเงินของคณะ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็น
ประจ ำทุกปี 

6.4 ผู้บรหิำรมีกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำร
ตรวจสอบภำยในของคณะ และรำยงำนกำรเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะเป็นประจ ำทุกปี 

 

7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 กรรมกำรประจ ำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะและผู้บริหำร
ตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยหรือพระรำชบัญญัติของมหำวิทยำลัย และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยที่ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลผู้บริหำรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประเมิน หรือตำมข้อตกลงที่ท ำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำร 

7.2 กรรมกำรประจ ำคณะควรยึดหลักกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนแบบ
กัลยำณมิตร กล่ำวคือใช้หลักกำรที่มุ่งเน้นกำรให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้ำงสรรค์ น ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหำรมีกำรน ำผลกำรประเมินจำกกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้ปรับปรุง
กำรบริหำรงำน อำทิ จัดท ำแผนกำรบริหำรงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
กรรมกำรประจ ำคณะในโอกำสที่เหมำะสม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำขอ้ที่ 3 ก ำหนดใหห้น่วยงำนมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม

ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงำนแห่งกำร
เรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำนซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้หน่วยงำน
มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน 
ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้กำรเข้ำถึง
ข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศ
และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

นิยามศัพท์ 
แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กำร

ประสบควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพนั้นๆ มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้
หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
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3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือ 
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 

1.1 คณะควรศึกษำเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ์ของคณะ ว่ำมีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส ำคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องกำร  
เพื่อน ำมำใช้ในกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์หรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

1.2 บุคคลที่เก่ียวข้องในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ อำจประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำงำน ที่ก ำกับดูแลด้ำนยุทธศำสตร์หรือ 
กลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต ด้ำนวิจัย รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ที่เป็นไปตำมอัตลักษณ์
ของคณะ 



 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 110 

1.3 คณะควรมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นเร่ืองกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในเป็นหลัก โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย รวมทั้งประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่คณะมุ่งเน้นตำม 
อัตลักษณ์ เช่น เทคนิคกำรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
(learning outcome) เทคนิคกำรเพิ่มผลงำนวิจัยภำยในคณะ เป็นต้น 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ำนกำรวิจัย อย่ำงน้อยควรเป็นบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตบัณฑิตและ
กำรวิจัย เช่น คณำจำรย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นควำมรู้ดังกล่ำว รวมทั้งด้ำน
อื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น 

2.2 คณะควรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรส ำรวจผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นจุดเด่นของ
อำจำรย์หรือนิสิตในแต่ละคณะ หรือสำขำวิชำ โดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน และกำรวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสำขำวิชำนั้นๆ เพื่อน ำมำก ำหนดเป็น
ประเด็นส ำหรับใช้ในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 คณะควรเชิญบุคลำกรภำยใน หรือภำยนอกที่มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนวิชำกำร
และผลงำนทำงด้ำนวิจัย รวมทั้งผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น มำถ่ำยทอดควำมรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรม อย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนเวทีต่ำงๆ เช่น กำรจัดประชุม สัมมนำ เพื่อกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 

3.2 คณะควรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในคณะ เช่น 
กำรส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  ทั้งระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในคณะและภำยนอกคณะ/มหำวิทยำลัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ทั้งด้ำน
งบประมำณ เวลำ สถำนที่ 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำถึง
แนวปฏิบัติที่ดีได้ง่ำย 

4.2 ควรมีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร และเผยแพร่ควำมรู้ในองค์กร ให้เกิดควำมประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีกำรจัดพิมพ์วำรสำร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเครำะห์ควำมรู้จำกแนวปฏิบัติที่ดีจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น 
นวัตกรรมที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะและสังคม น ำมำปรับ
ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยำยผลกำรปรับใช้ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ และติดตำม
วัดผลตำมประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

5.3 มีกลไกกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพจำกภำยในและภำยนอกด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ มำปรับปรุงและพัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะ 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
คณะควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจที่ 

สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนระดับคณะ เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพื่อ
กำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจทุกด้ำนของบุคลำกร เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคณะ ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำร
ใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 

นิยามศัพท์ 
  ระบบสารสนเทศ หมำยถึง ระบบที่ท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมข้อมูลเข้ำมำท ำ 
กำรประมวลผล รวมทั้งกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำเป็นสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ และน ำ
ส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร หรือกำรตัดสินใจ 
โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำนของระบบ
สำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศในองค์กำรมีหลำยประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลำยระบบ 
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำนในกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันออกไป 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ 
โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และ
กำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ  

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ  
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุง

ระบบสำรสนเทศ  
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5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่
ก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
1.1 คณะควรตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศที่ประกอบไปด้วย

ผู้บริหำรด้ำนระบบสำรสนเทศของคณะ และกลุ่มผู้บริหำรที่เป็นผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
1.2 แผนระบบสำรสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
1.3 ระบบสำรสนเทศที่น ำเสนอในแผนระบบสำรสนเทศควรประกอบด้วย

รำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 
- วัตถุประสงค์ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบแต่ละระบบ 
- ควำมสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของคณะ 
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบสำรสนเทศที่น ำเสนอใหม่กับระบบสำรสนเทศที่มี

อยู่ในปัจจุบัน 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software 

(system software และ application software) database people ware และ 
facilities อื่นๆ 

- งบประมำณที่ต้องกำรใช้ในแต่ละระบบ 
- กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของระบบสำรสนเทศ 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจเป็นระบบสำรสนเทศที่น ำ
ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนตำมปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบ
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ลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มำสร้ำงเป็นสำรสนเทศให้ผู้บริหำรใช้ใน
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของคณะได้อย่ำงครบถ้วนทั้งด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วย 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ  รวมทั้ง

ก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะกำรเข้ำใช้ระบบ  เช่น 
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจทุกครั้งที่มีกำรใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภำคกำรศึกษำ ทุกปี
กำรศึกษำ เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนระบบสำรสนเทศของคณะควรด ำเนินกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

4.2 น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำใช้ในกำรจัดท ำแผนปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ 

4.3 แผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศควรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้บริหำรแล้ว 
4.4 ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ก าหนด 
มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA online) ระบบฐำนข้อมูล
รำยบุคคลด้ำนนิสิต บุคลำกร และหลักสูตรในสถำบันอุดมศึกษำ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

เพื่อใหค้ณะมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำด
ของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค ำนึงถึง
กำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด  เพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน 
เพื่อให้ม่ันใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของคณะตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
ส ำคัญ 
รอบระยะเวลา     รอบปีกำรศึกษำ (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 
3 ด้ำน ตำมบริบทของคณะ ตัวอย่ำงเช่น 

-  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อำคำรสถำนที่) 

-  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร 

กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล  โดยเฉพำะ

จรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร 
-  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
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-  อื่นๆ ตำมบริบทของคณะ 
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้

จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำม

แผน 
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปใช้

ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมี
ผู้บริหารระดับสู งและตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของ คณะร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ 

1.2 มีกำรระบุรำยละเอียดกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เช่น 
นโยบำยหรือแนวทำงในกำรด ำเนินงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ก ำหนดระยะเวลำให้มีกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในประเด็นต่ำงๆ เช่น 
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อำคำรสถำนที่) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
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- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร

กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล  โดยเฉพำะ

จรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- ควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ ตำมบริบทของคณะ 
2.1 วิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย หรือควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำยใน
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

2.2 ประเด็นควำมเสี่ยงที่น ำมำพิจำรณำควรมองถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่มีโอกำส
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคณะด้ำนชื่อเสียง คุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงควำมสูญเสีย
ทำงด้ำนชีวิตบุคลำกร และทรัพย์สินของคณะเป็นส ำคัญ 

2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอำจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับคน อำคำรสถำนที่ อุปกรณ ์วิธีกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก เป็นต้น 

2.4 จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกมิติของโอกำสและ
ผลกระทบจำกควำมเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับควำมเสี่ยงอำจก ำหนดเป็นเชิงปริมำณ หรือเชิงคุณภำพที่สะท้อนถึง
ควำมเสี่ยงระดับสูง กลำง ต่ ำ ได้ 

3.2 ควรมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในด้ำนของโอกำสและ
ผลกระทบ 

3.3 กำรประเมินโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง ให้ประเมินจำกควำมถี่ที่เคยเกิด
เหตุกำรณ์เสี่ยงในอดีต หรือควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์ในอนำคต โดยคำดกำรณ์
จำกข้อมูลในอดีต รวมถึงสภำพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

3.4 กำรประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยง ให้ประเมินจำกควำมรุนแรง ถ้ำมี
เหตุกำรณ์เสี่ยงดังกล่ำวเกิดขึ้น โดยจะมีควำมรุนแรงมำก ถ้ำกระทบต่อควำมเชื่อมั่นต่อ
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คุณภำพทำงกำรศึกษำของคณะ ฐำนะกำรเงิน ขวัญก ำลังใจและควำมปลอดภัยของ
บุคลำกร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนิน การตาม
แผน 

4.1 จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย  โดยต้องก ำหนด
มำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรที่จะสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในคณะ และ
ด ำเนินกำรแก้ไข ลด หรือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.2 สร้ำงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take กำรยอมรับ
ควำมเสี่ยง Treat กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง Transfer กำรโอนหรือกระจำยควำม
เสี่ยง และ Terminate กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำส
ที่คณะจะเกิดควำมเสียหำย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง กำร
ฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผลหรือ
ควำมคุ้มค่ำ คุณค่ำ) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5.1 มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 

5.2 มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
แผนกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะรวมทั้งควำมเสี่ยง
ใหม่จำกนโยบำย หรือสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภำยในคณะ และ
จำกหน่วยงำนก ำกับ 
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หมายเหตุ : คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยใน
คณะในรอบปีกำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนิสิต คณำจำรย์ 
บุคลำกร หรือต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของคณะ  
อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของคณะในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย ์(0) คะแนน เช่น 
1. มีกำรเสียชีวิตและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของนิสิตคณำจำรย์

บุคลำกรภำยในคณะทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของ
คณะในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

2. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น 
คณำจำรย์ นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว 
online เป็นต้น 

3. คณะขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนท ำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้ ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง 

** หำกมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหำวิทยำลัย
ก็จะได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้
ข้ำงต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ท าใหผ้ลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่

1. คณะมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน  หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ 
และด ำเนินกำรตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) 
ของคณะ 

3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 
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องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 
 

 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ.8.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

คณะจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  ที่สำมำรถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย
ของกำรด ำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อื่นๆ ที่คณะได้รับ มีกำร
จัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ   
มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดง
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพันธกิจ โครงกำร กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของคณะได้ 
รอบระยะเวลา     รอบปงีบประมำณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำง

แผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำร

พัฒนำคณะและบุคลำกร 
4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะ

ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงิน

ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  และน ำ

ข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของ

ทรัพยำกรทำงกำรเงินของคณะที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควร
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ประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์  แต่ละ 
กลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำม
ต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่คณะใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล 
จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำ
ได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำงบประมำณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือ
ศิษย์เก่ำ หรือคณะจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลำของแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
1.1 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มำและแหล่งใช้ไป

ของเงินที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
1.2 คณะควรตั้งคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ใน

กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของคณะ และท ำกำรประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรที่ต้องใช้
ซึ่งจะเป็นงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผน และก ำหนดแหล่งที่มำของงบประมำณ
ดังกล่ำว ซึ่งอำจจะเป็นงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้คณะ เงินบริจำค หรือคณะจะต้อง
จัดให้มีกำรระดมทุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ก่อนที่จะน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดท ำงบประมำณ
ประจ ำปีตำมแหล่งงบประมำณนั้นๆ 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทำงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับลักษณะของค่ำใช้จ่ำยหรือ
เงินทุนและเพียงพอ ส ำหรับกำรบริหำรภำรกิจของคณะในทุกด้ำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
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2.2 มีแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำและได้รับ
กำรยอมรับโดยทั่วไปของประชำคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรทรัพยำกรอยู่แล้ว
ควรได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับกำรบริหำร
ภำรกิจของคณะในทุกด้ำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีแผนใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพื่อจะท ำให้รำยได้รำยจ่ำย เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร 

คณะอำจจะมีวิธีกำรและหลักกำรในกำรท ำงบประมำณประจ ำปีที่แตกต่ำงกันได้  
แต่อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกได้มีกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีเสร็จแล้วก่อนที่จะน ำ
งบประมำณประจ ำปีเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ ควรได้มีกำรวิเครำะห์กำรใช้ไปของเงิน
ตำมงบประมำณในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

- งบประมำณประจ ำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้ในแตล่ะปี
มำกน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเครำะห์ตำมพันธกิจของคณะแล้ว งบประมำณประจ ำปีในแต่ละ 
พันธกิจมีควำมเพียงพอมำกน้อยเพียงใด 

- เมื่อวิเครำะห์ตำมแผนกำรพัฒนำคณะแล้ว งบประมำณประจ ำปีส ำหรับกำร
พัฒนำบุคลำกรมีควำมเหมำะสมตำมนโยบำยมำกน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่อย่ำงน้อยประกอบไปด้วยงบรำยรับ  ค่ำใช้จ่ำย 
และงบดุล อย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถำนะของ
เงินรำยได้ หักค่ำใช้จ่ำยแล้วคณะมีงบประมำณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของคณะ
ในช่วงถัดไป มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรของคณะ และคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ำรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร 
เป็นรำยงำนที่แจ้งให้ผู้บริหำรได้ทรำบว่ำ ได้ใช้เงินตำมแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับ
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กิจกรรมใด มีผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง มีงบประมำณเหลือจ่ำยในแต่ละแผน
เท่ำไร 

5.2 มีกำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนิสิต 
5.3 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของคณะ 
5.4 มีกำรวิเครำะห์เพื่อพยำกรณ์รำยรับและรำยจ่ำยในอนำคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6.1 คณะที่มีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภำยนอกอยู่แล้วนั้น  
หำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกเข้ำตรวจสอบตำมระเบียบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

6.2 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของคณะ (Audit committee) 
อย่ำงเป็นทำงกำร 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจช่วยใน
กำรติดตำมกำรใช้เงิน จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ที่เป็นสิ่งจ ำเป็นที่ผู้บริหำรจะต้องทรำบ และ
น ำข้อมูลมำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของคณะ 

7.2 มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำร/กรรมกำรประจ ำคณะตำมแผนที่
ก ำหนด 
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องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.9.1) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่

ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งคณะต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำน
ผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำร
ประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกัน
แก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำคณะสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

นิยามศัพท์ 
 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 
 รายงานการประเมินคุณภาพ หมำยถึง รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  
ที่รวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ จำกกรรมกำรประเมินฯ เรียบร้อยแล้วไว้
ด้วย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมำยถึง กลุ่มคนต่ำงๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จของคณะ 
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ตัวอย่ำงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง 
ผู้ปฏิบัติงำน คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
คณะในด้ำนต่ำงๆ ศิษย์เก่ำ นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ องค์กำรที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล
กฎ ระเบียบ องค์กำรที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภำษี ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้ส่งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้องถ่ิน และชุมชนวิชำกำร หรือวิชำชีพ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กำร
ประสบควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพนั้นๆ มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้
หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และ
จัดส่งส ำนักประกันคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผล
กำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภำพ 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
มหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ คณะ
พัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
9 ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.1 คณะควรใช้ระบบประกันคุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพที่เหมะสมกับระดับกำรพัฒนำของคณะ ทั้งนี้ อำจบูรณำกำรระบบ
ประกันคุณภำพที่ใช้กันแพร่หลำยทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

1.2 ระบบประกันคุณภำพที่น ำมำใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำ โดยเร่ิมจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำร
ตรวจสอบ ประเมินและกำรปรับปรุงพัฒนำ เพื่อให้กำรด ำเนินภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์
และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

1.3 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเพื่อ
ผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะวิชำ ภำควิชำ /
สำขำวิชำ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 
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2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

2.1 คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ ต้องให้
ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน โดยเกิดจำกกำร
มีส่วนร่วมจำกทุกภำคีทั้งภำยในและภำยนอกคณะ 

2.2 มีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพ
พร้อมทั้งก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับภำควิชำหรือ
สำขำวิชำ ระดับคณะวิชำ ถึงระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้ได้คุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัย
หรือคณะวิชำก ำหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับเพื่อก ำกับกำรด ำเนินงำนให้สู่กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม 

2.5 มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3.1 คณะอำจก ำหนดมำตรฐำนและก ำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำนของคณะเพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ ตลอดจนมำตรฐำนและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตำมอัตลักษณ์ของคณะควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ำกับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสำมำรถวัดระดับ
คุณภำพตำมเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 
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และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

4.1 มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่สมบูรณ์
ครบถ้วนโดยมีกำรก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำร
ประเมินคุณภำพ 

4.2 มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพ และ
กำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

4.3 มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน  CHE QA Online 
เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำ พร้อมทั้งเสนอมำตรกำรและแผนเร่งรัดกำร
พัฒนำคุณภำพตำมผลกำรประเมินในแต่ละปี โดยส่งรำยงำนให้มหำวิทยำลัย และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะควรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น ำผลจำกกำรประเมิน
คุณภำพ มำตรกำร และแผนพัฒนำคุณภำพในแต่ละปี ไปวิเครำะห์และด ำเนินกำรหรือ
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้ำหมำยให้ผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ มีกำรพัฒนำขึ้นจำกปีก่อนหน้ำทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะควรจัดให้มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ และสำมำรถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภำควิชำ คณะวิชำ และมหำวิทยำลัย 
รวมถึงเป็นระบบที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบฐำนข้อมูลที่มหำวิทยำลัยจัดท ำขึ้น  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

คณะควรส่งเสริมให้นิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกรของคณะเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะผู้ใช้
บัณฑิตและผู้รับบริกำรตำมพันธกิจของคณะ เช่น ผู้รับบริกำรด้ำนกำรวิจัย หรือชุมชน
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ผู้รับบริกำรทำงวิชำกำรของคณะ ได้เข้ำมีมำส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ อำทิ ในรูปแบบ
ของกำรร่วมเป็นกรรมกำร กำรร่วมก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย กำรให้ข้อมูลป้อนกลับ 
หรือกำรให้ควำมร่วมมือกับคณะในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  
เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

8.1 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพระหว่ำงคณะ/มหาวิทยาลัย  
และในส่วนที่เก่ียวกับกิจกรรมนิสิต และอื่นๆ 

8.2 มีกำรท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพร่วมกันในเครือข่ำย  มีผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และมีพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในเครือข่ำย 

8.3 มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
ท ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนกำรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

9.2 มีกำรเผยแพร่แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี
ให้กับสำธำรณชน และให้หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และน ำผลไปพัฒนำงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 3 คณะต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก ำหนดให้
เป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ไว้เป็นหลักฐำนประกอบกำรประเมิน ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  
ไม่ต้องน ำคะแนนไปรวมกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน” 
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ภาคผนวกที่ 1 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา 

 

(1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อ
วำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 

(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ  
(ถ้ำมี) 

(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ให้ครบทุกรำยวิชำ 

(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู ้จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

(9) อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำ
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

(11) ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 
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(12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหตุ  

คณะอำจก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
คณะ หรือก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่สูงขึ้น เพื่อกำรยกระดับมำตรฐำนของตนเอง 
โดยก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะทุกระดับคุณวุฒิต้องมี
ผลกำรด ำเนินกำรที่บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับกำร
เผยแพร่หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
โดยเกณฑ์กำรประเมินผ่ำนคือ มีกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1-5 และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ภาคผนวกที่ 2 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
กลุ่ม 

ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ี มำตรฐำน 

ตำมกฎกระทรวง 
 ด้านคุณภาพบัณฑิต  

กลุ่ม 
ตัวบ่งช้ี
พื้นฐำน 

1. บัณฑิตปรญิญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี 

ผลกำรจัด
กำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคญั 

2. คุณภำพของบัณฑติปรญิญำตร ีโท และเอก ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
3. ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโทที่ไดร้ับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
4. ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกท่ีไดร้ับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพรด่้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
6. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
7. ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
8. ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำร
วิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั 
9. ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภำยนอก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10. กำรส่งเสรมิและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

11. กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมติทิำงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

เอกสารหมายเลข 5 
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กลุ่ม 
ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี มำตรฐำน 
ตำมกฎกระทรวง 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

12. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของสภำสถำบัน  
(ไม่ประเมินระดับคณะ) 
13. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำบัน 
14. กำรพัฒนำคณำจำรย ์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

กำรประกัน
คุณภำพภำยใน 

15. ผลกำรประเมินกำรประกันคณุภำพภำยในรับรองโดย 
ต้นสังกัด 

กลุ่ม 
ตัวบ่งช้ี 

อัตลักษณ ์

16. ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 
16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์  
16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ ์

ผลกำรจัด
กำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส ำคญั 

17. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำบัน  

กลุ่ม 
ตัวบ่งช้ี

มำตรกำร
ส่งเสริม 

18 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ  
18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมใน

ประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน (ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม) 
18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมใน

ประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน (ทำงกำรเกษตร) 
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