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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 คือ การประกันคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้หลักการ
ส าคัญสามประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ ( Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการ
ของสถาบัน ( Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)       

ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง 
โดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2545 จนกระท่ังกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม (พ.ศ.2546) โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบ
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การประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ในฐานะ หน่วยงานหนึ่งใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดย  สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  มีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะค านึงถึง 
 1.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน คือ 
  1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
  2) การผลิตบัณฑิต 
  3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
  4) การวิจัย  
  5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
  6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  7) การบริหารและการจัดการ  
  8) การเงินและงบประมาณ  
  9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ ค านึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยถือเป็นกลไก เป็นเครื่องมือที่จะ
ตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของ สถาบันฯ  เพ่ือมุ่งให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เกิดข้ึนในมโนส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคน 

  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ มุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ PDCA 
ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งใน ส่วนของสถาบันฯ และ มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด  

 1.2 ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 

2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ

และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย  และ สถาบันวิจัย
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พฤติกรรมศาสตร์ ไดจ้ัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมาย โดย
แบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 

 2.1 สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลัก
ดังนี้ 

 ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 

 ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วยรองอธิการบดี 

คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

 ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอการรับรอง 

 ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 2.3 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเป็นประธาน ประกอบด้วยรองคณบดี/รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

 ก าหนดและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 จัดท าแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการรับรองมาตรฐาน 

 เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 
 2.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีรองอธิการบดี ที่ก ากับดูแลเป็นที่ปรึกษา และ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลเป็นประธาน ประกอบด้วยบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ติดตามความก้าวหน้าและด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานตนเอง 
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 ประสานงานและด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 ร่วมพิจารณาน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตนเองมาปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ร่วมกันยกระดับการท างานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ร่วมกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 3.1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการ
จัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
วงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 3.3 จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
(1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการสอนและ
เทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (5) การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต นักศึกษา (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และบริการการศึกษา (7)  การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต นักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่เห็นสมควร  

 3.4 ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นจุดยืน/ตัวตนของสถาบันฯ 

 3.5 จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกัน
คุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 3.6 จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึ้นเป็นการภายในได้ตามท่ีจะ
เห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 3.7 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 

 3.8 จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้องด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้ครบตาม
วงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษา
ถัดไป 
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ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีข้ันตอนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น3 ขั้นตอน คือ 

1. การเตรียมการของหน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน  
2. การเตรียมการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน  
3. การด าเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ  

โดยในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 

การเตรียมการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1. การเตรียมรายงานประจ าปี  
 1.1 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาขึ้น เป็นฐานข้อมูลกลาง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา 
ทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

 1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  
  1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ีน าเสนอใน

รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
ตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  

  2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ใน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ( CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและ
องค์ประกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ ( upload) หรือเชื่อมโยง ( link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน  
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน 
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2. การเตรียมข้อมูล  
 2.1 สถาบันฯ ด าเนินงานตามพันธกิจในด้านต่างๆ โดยบันทึกข้อมูลและประมวลข้อมูลในระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่จะต้องด าเนินการกรอกหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือตรวจสอบสถานะของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

 2.2 สถาบันฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การ
ประเมินในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ( CHE QA Online) ทั้งหมดทุกรายการ เพราะหลักฐาน
ทั้งหมดจะต้องพร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครั้ง 

3. การเตรียมบุคลากร  
 3.1 การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้  
  1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไรมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
  2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถาม หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า

ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
  3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการ

ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
  4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 การเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงาน  
  1) ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมีบุคลากร 1 - 3 คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง

คณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  2) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/ก าหนดการประเมินอย่างถ่องแท้  
  3) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน  รวมทั้ง

ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ และ  
มีรายชื่อสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่า  
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใดหรือพบกับใคร 

  5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที 
4. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน  
 4.1 ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน  
  1) จัดเตรียมห้องท างาน และโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นห้องที่

ปราศจากการรบกวนขณะท างานเพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
  2) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างาน และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมิน

พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
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  3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็น ไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง  
  4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน โดยจะต้องมี

โปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็นอย่างน้อยและจัดเตรียม
แบบฟอร์มต่างๆ และตารางค านวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  5) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

  6) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มเติม  
 4.2 ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสม

กับการใช้งาน 
5. การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน  
 5.1 ประสานงานติดต่อ ผู้ประเมิน และแจ้งรายชื่อ ไปยังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท า

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวนอย่างน้อย 3 คน   

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย 

 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ. 

 กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้ผ่าน  
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง  ซึ่งสามารถให้ค าแนะน า  
ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่าน  
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้  

 กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ. 

  2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยมี  
ผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ข้ึนบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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 กรรมการ  
o กรณีเป็นผู้ประเมินจาก ภายนอก มหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  

ผู้ประเมินของ สกอ. หรือ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์  
อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ 

o กรณีเป็นผู้ประเมินจาก ภายใน มหาวิทยาลัย เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

 กรรมการและเลขานุการ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
โดยต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตร
ของ สกอ. 

 คณะกรรมการไม่สามารถประเมินในหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้ 

 มีผู้ประเมินคนเดิมจากการประเมินปีก่อนอย่างน้อย 1 คน 

 จ านวนวันที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
o ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  ไม่เกิน 2 วัน 
o ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า      ตั้งแต่ 2 วันแต่ไม่เกิน 4 วัน  

 5.2 หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน รับทราบข้อมูลดังนี้  
  1) รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online 

พร้อมจัดส่ง username และ password ส าหรับกรรมการทุกท่าน เพื่อใช้ login เข้าสู่ระบบ CHE QA 
Online เพ่ือให้กรรมการ เข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจประเมินอย่างน้อย 2 
สัปดาห ์ 

  2) แจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงาน การประเมินกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
หมายเลข โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจ
เยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น 

  3) จัดส่งคู่มือของหน่วยงานและแจ้งคณะ กรรมการประเมินฯ เกี่ยวกับการตรวจประเมินใน
ระบบ CHE QA Online ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์  

การเตรียมการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชมหรือ
ตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 

3. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงานกับบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพิ่มเติม และเพ่ือน าเยี่ยมชมหน่วยงานตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
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4. กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการประเมินฯ 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะ กรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 

 

การด าเนินการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1. ผู้ประสานงานการประเมินฯ ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (AS3)  
ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ  จากคณะกรรมการประเมินฯ และด าเนินการเพ่ิมเติมหลักฐานใน
ระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการประเมินฯ ( AS3) กรณีท่ีผลการประเมินฯ แตกต่างจากการ
ประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้แล้วเสร็จ  

2. ด าเนินการจัดส่ง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (AS3) ที่มีลายเซ็นของ
คณะกรรมการประเมินฯ โดยจัดท าเป็นไฟล์ PDF มาท่ีระบบจัดการรายงาน  และ  หลักฐานการเบิก จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการประเมินฯ)  
น าส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากวันตรวจประเมิน  

3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปิดระบบ CHE QA Online ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ของปีที่ตรวจประเมิน 
และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA Online กับผลการประเมินฯ (AS3) 

4. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแต่ละคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าให้เข้าไปยืนยันข้อมูลและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 

5. สถาบันฯ น าผลการประเมินฯ (AS3) เข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา 
หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะ กรรมการ ประเมิน ฯ และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้  ซึ่ง
ประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบ ผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อที่
ประชุมประจ าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ 

6. สถาบันฯ จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ ทีฝ่่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ของ
ปีที่ตรวจประเมิน 

7. สถาบันฯ พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจโดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานชื่นชม
ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

8. สถาบันฯ อาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมิน
คุณภาพภายในต่อไป 
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แผนภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายใน 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ  

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

ให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้มีการจัดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพที่มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงาน  
ต้นสังกัดก าหนด รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  

ส าหรับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) นั้น 
ก าหนดให้มีองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงาน
ที่มีการเรียนการสอน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ส าหรับหน่วยงาน 
การเรียนการสอน 

ระดับคณะ/
หน่วยงาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ   

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

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต   

2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต   
2.9 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี   
2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
  

2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย ์   

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต   

3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร   
3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต   

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย   

4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ส าหรับหน่วยงาน 
การเรียนการสอน 

ระดับคณะ/
หน่วยงาน 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์   
4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   

5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
5.3 (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  

5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก   
5.5 (สมศ. ๑๘) ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมด้านต่าง ๆ   

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ 

  

7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   
7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

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

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

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

รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 41 42 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

หลักการ 

หน่วยงานแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่หน่วยงาน
จะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงาน ที่สนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้อง
กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบ  
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา 
9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
10. ปรัชญา และปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และของหน่วยงาน 
11. แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตัวบ่งชี้  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทาง  
การพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนิน งานสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  
มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ
ชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 –2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2551–2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน  

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล 
ต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

หมายเหตุ : 

1. ระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย 
2. ระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่มี  

ชื่อเรียกอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีการก าหนด
กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับ  
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

หมายเหตุ :  

1. “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งอัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
3. หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง  

ในการปฏิบัติ ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 1.3 (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม น าไปสู่การก าหนดเปูาหมาย
และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตาม  
อัตลักษณ์ ซึ่งพิจารณาให้จากผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน 

สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 

 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  

หมายเหตุ :  

1. ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละระดับ ส าหรับระดับมหาวิทยาลัยนอกจากครอบคลุมทุกระดับการศึกษาแล้ว ต้องครอบคลุม
ทุกคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน 

2. คณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 

เกณฑ์การประเมิน :  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

20 
 

ตัวบ่งช้ี 1.4 (สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์  

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ  
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :  

1. เอกลักษณ์ของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. กรณีท่ีหน่วยงานก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนน
เดียวกับมหาวิทยาลัย 

3. กรณีท่ีหน่วยงานก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 

พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ  
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ี
ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ใน  
การผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์  
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา  
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นิสิต (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

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

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

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

กระทรวงศึกษาธิการ 
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ คือ 

2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 
2.9 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  
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ตัวบ่งช้ี 2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อม
ของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คณะกรรมการที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  (ถ้ามี)  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบของ
หน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
อุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” 
กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลางที่ก าหนดในภาคผนวก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 
4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด  
ทุกระดับการศึกษา  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจ านวน นิสิต ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน นิสิต ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  

หมายเหตุ : 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มี นิสิตลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาท่ีท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับ นิสิต แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนิสิตในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัว นิสิตในปีการศึกษานั้นๆ และนับ
ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่าง
ชุดก็ได้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี 2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ หน่วยงาน ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ 
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

แนวทางท่ี 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ  

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แนวทางท่ี 2 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เท่ากับ  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้  ส าหรับกรณีที่  
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงในการ  
น าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. คณะหรือหน่วยงาน สามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  
ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ี 2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
หน่วยงานท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : หน่วยงานสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

แนวทางท่ี 2  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 

 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แนวทางท่ี 2 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

เท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

X 5 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือก

เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ี 2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้ง  
มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น  
ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ  
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร  

สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก  

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ นิสิต  ตลอดจน  
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
สายสนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ :  
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความ

พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

นอกเหนือจากการเรียนการสอน หน่วยงานควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ  
ในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น  
ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิ่งแวดล้อม  
ในสถาบัน หอพักนิสิต ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม  

การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ  
ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook  และ mobile device ต่างๆ ของนิสิตที่มี  
การลงทะเบียนการใช้ wifi กับหน่วยงานด้วย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

31 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
3. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ 

หรือพ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น  
4. มีบริการ ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ นิสิตซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้  
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ นิสิต  เช่น การเปิดโอกาสให้ นิสิตได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง  
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล  
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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หมายเหตุ : 

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

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ หน่วยงาน 
ที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

3. กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF) ต้องมีการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซ่ึงผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับ  
การปฏิบัติงานจริง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้น  
การวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการน าเสนอผลงาน 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ  
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
หน่วยงาน  

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี 2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่หน่วยงานจัดให้กับนิสิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป) 

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

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 2.9 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาใน หลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ  และภาคนอกเวลา ในสาขาต่างๆ 
ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได้  โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

สูตรการค านวณ :  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

1. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 

2. ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 
70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ า
เปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 85 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1) ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น ร้อยละ 85 จะเท่ากับก่ีคะแนน 
3) การค านวณ คือ  (85 x 5)  100 = 4.25 
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.25 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for 
Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4 ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา หรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

กรณีท่ีเป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการ
ประเมินครบทุกด้าน 

สูตรการค านวณ :  

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  เท่ากับ 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

หมายเหตุ : 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20  

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
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ตัวบ่งช้ี 2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพ  
ขั้นสูง 

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์  
ที่ตีพิมพ์ หรือศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ โดยผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่สามารถนับเป็น
ผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ 

ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ( proceeding) ที่ได้รับการ

ยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( proceeding) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น 
ISI หรือ Scopus 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
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สูตรการค านวณ :  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  เท่ากับ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

หมายเหตุ :  

1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

2. การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ) 

3. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

4. การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1) ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น ร้อยละ 15.5 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3) การค านวณ คือ  (15.5 x 5)  25 = 3.10 
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.10 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิด 
เชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ได้ 

ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ มีการตีพิมพ์  

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

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

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

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
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สูตรการค านวณ :  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ เท่ากับ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

2. การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ) 

3. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

4. การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 25.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1. ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังนั้น ร้อยละ 25.5 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (25.5 x 5)  50 = 2.55 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 2.55 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย :  

คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จ
ของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  คุณภาพของคณาจารย์
พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

หมายเหตุ :  

 คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และ
กรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 

สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 5.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1) ก าหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
2) ดังนั้น ร้อยละ 5.5 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3) การค านวณ คือ  (5.5 x 5)  6 = 4.58 
4) หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.58 คะแนน 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

45 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

หลักการ 

การด าเนินงานด้านกิจการนิ สิตเป็นกิจกรรมที่ หน่วยงาน สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นิ สิตเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูต ร  กิจกรรมการพัฒนานิ สิตแบ่ง
ออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นิ สิตและศิษย์เก่า   ซ่ึงหน่วยงาน จัดขึ้นให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิ สิตและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนิ สิตที่ด าเนินการโดยองค์กร
นิสิต  ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

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

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553  ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

1.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
1.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
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ตัวบ่งช้ี 3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้ นิสิตและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ 
(1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก มหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นแก่
นิสิต และศิษย์เก่า และ(3)  การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ นิสิต และศิษย์เก่า 
ในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ที่สนองความต้องการของนิสิต 

หมายเหตุ :  

กรณหีน่วยงานที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงาน ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิ สิตต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิ สิต
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กรนิ สิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. หน่วยงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
3. มีการส่งเสริมให้นิ สิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ  

โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นสิิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
รว่มกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

หลักการ 

หน่วยงานแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหน่วยงาน  
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์  การวิจัย 
จะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3 ประการ คือ (1) หน่วยงานต้องมี
แผนการวิจัย  มีระบบและกลไก  ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
(2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง  โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและ  
พันธกิจด้านอ่ืนๆ  ของหน่วยงาน  และ (3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ  
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

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

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  คือ 

4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและ
ทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

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

หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ชนิดของตังบ่งชี้ : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์  นิสิต วงการ
วิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่
มีความส าคัญส าหรับทุกหน่วยงาน  ดังนั้น หน่วยงานต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม  เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  
โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา และปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในหน่วยงาน คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงานและที่ได้รับจากภายนอก
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
หน่วยงาน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ 
ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ านับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายในและภายนอก 

 

 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน :  

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ านวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  : จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกหน่วยงานที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก (ปีงบประมาณ) 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ปีการศึกษา) 
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
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3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

การสรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือหน่วยงาน  เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา  
ในคณะหรือหน่วยงาน 

2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะหรือหน่วยงาน  
ในมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวน
เงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม 
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร  
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตังบ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของหน่วยงาน การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการ เปรียบเทียบจ านวนบทความ วิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

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

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจั ดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์  
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานสากล ISI 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
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สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

1. การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

2. การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ) 

3. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

4. การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

 กลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวอย่างการค านวณ : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 

1. ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังนั้น ร้อยละ 15.5 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (15.5 x 5)  20 = 3.875 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.5 (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ชนิดของตังบ่งชี้ : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของหน่วยงาน การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับ  
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

สูตรการค านวณ : 

 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่น าไปใช้ประโยชน์ x 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน :  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 15.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1. ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังนั้น ร้อยละ 15.5 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (15.5 x 5)  20 = 3.875 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.6 (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย  
การปฏิบัติจริง และได้น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน  
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 5.5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1. ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังนั้น ร้อยละ 5.5 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (5.5 x 5)  10 = 2.75 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 2.75 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของหน่วยงานอุดมศึกษา หน่วยงาน  
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้าน  
ที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ  ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของหน่วยงาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็น 
การท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว หน่วยงานยังได้รับประโยชน์ในด้านต่า งๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน  
การสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน
ของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของหน่วยงานจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

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

ตัวบ่งชี้  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.3 (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
5.5 (สมศ. ๑๘) ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ 
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ตัวบ่งช้ี 5.1 (สกอ. 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของหน่วยงาน หน่วยงานพึงก าหนด
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย  โดยต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  
การสอนและการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ  
เป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก ( 1)dประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ 
(2)dการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3)dความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 5.3 (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะของการเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความ
เข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดับของการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนา
หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

สูตรการค านวณ :  

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 

 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด  

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสูตรการค านวณ เท่ากับ ร้อยละ 20 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
1. ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ดังนั้น ร้อยละ 20 จะเท่ากับก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (20 x 5)  30 = 3.33 
4. หน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม แล้วก่อให้เกิดโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก และเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง  
ที่ดีข้ึนแก่ ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

หมายเหตุ :  

1. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
2. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 5.5 (สมศ. ๑๘) ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ  
ของรัฐ หรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเปูาหมาย  
ที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคมและแก้ปัญหาสังคมในเรื่องต่างๆ 

การด าเนินการให้หน่วยงานเลือกด าเนินการอย่างน้อย 2 ประเด็น จากประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุง
ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย 
สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมที่หน่วยงานเลือกด าเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัย  โดยหน่วยงานจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งมาตรการ
ส่งเสริมของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยก็ได้  

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :  

1. มาตรการส่งเสริมของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ 
3. กรณีท่ีหน่วยงานมีการด าเนินงานในประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่มีส่วนร่วม  
ให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย 

4. กรณีท่ีหน่วยงานมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณา  
ในระดับหน่วยงานด้วย 
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5. ส าหรับปี 2554 หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ท้ังภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
แต่ต้องด าเนินการอย่างน้อย 2 ประเด็น 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงาน
จึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของหน่วยงานอย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 (สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่หน่วยงานพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยงาน 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม  
การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดย  
การก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

หมายเหตุ :  

“ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ  
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ :  

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

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

หน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี คณะผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของ หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงาน จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมาย  
ที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553  ส านักงานรับรอง

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

ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 

7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้น าของ สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร  
ทุกระดับ 

7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง 
7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 
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ตัวบ่งช้ี 7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับ หน่วยงาน นั้น ๆ หาก คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี  
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงาน ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย  

7. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของ หน่วยงาน
และผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

หมายเหตุ :  

1. หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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2. การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และข้อ 7 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย 
และในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่มี
ชื่อเรียกอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และพระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้ สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  ดังนั้นหน่วยงานจึง ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ เช่นกัน  โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน หน่วยงาน  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนใน หน่วยงาน สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  การสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

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

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.3 (สกอ. 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนในระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร  
ทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน  
การด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระดับดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

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

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานควรมีการพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผน  เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร  เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยงาน  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน  
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. มีการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจและมีการรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

4. มีการประเมินแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือประเมินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เพ่ือให้ หน่วยงาน มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง 
และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปูาหมายของ
หน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)   

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร     

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

ในข้อ 2   
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ สภามหาวิทยาลัยหรือ 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

หมายเหตุ :  

การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 และข้อ 6 ในระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัย และ
ในระดับคณะหรือหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืน ซึ่งมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการคณะหรือหน่วยงานตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
พระราชบัญญัติคณะหรือหน่วยงานก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน หน่วยงาน ในรอบปีการ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนิ สิต คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง  ภาพลักษณ์ 
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของ หน่วยงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ หน่วยงาน ในการควบคุม 
หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนิ สิต คณาจารย์บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่ หน่วยงานสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของหน่วยงานในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้   ส่งผลกระทบต่อนิ สิต
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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การไม่เข้าข่ายท่ีท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) 

1. หน่วยงาน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของหน่วยงาน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 
 
หมายเหตุ :  

หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ ( 0)nแล้วvมหาวิทยาลัย ก็จะได้คะแนนกา ร
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น  
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ตัวบ่งชี้ 7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุมและ  
การตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภามหาวิทยาลัยท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
5. สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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ตัวบ่งชี้ 7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ หน่วยงาน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตาม
นโยบายของ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

หมายเหตุ :  

1. ระดับคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหารหมายถึง คณบดี/ผู้อ านวยการ 
2. ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของหน่วยงาน  
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง
การศึกษาต่างๆ ของนิสิต รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารหน่วยงาน
จะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อจ านวนนิสิต ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนิสิต ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 
จ าแนกตามสาขาวิชา รายได้ท้ังหมดของหน่วยงานหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)  ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณ
ในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตาม
ภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน  
ที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. มาตรฐานหน่วยงานอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

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

ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งช้ี 8.1 (สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ระบุ ที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ หน่วยงานที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของ หน่วยงาน ให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ ต้องสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันและหน่วยงาน  หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ หน่วยงาน ใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ หน่วยงาน จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีก
เพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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หมายเหตุ : 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงาน 
ที่สามรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนด  
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือหน่วยงานจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

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

ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
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ตัวบ่งช้ี 9.1 (สกอ. 9.1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องระบบและกลไกการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ  
มีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ส าหรับหน่วยงานถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานที่มีการ
ก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
สร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีก าหนดในระบบ CHE QA online และ (3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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6. มีระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ  
มีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ี 9.2 (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงก าหนดระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีการตรวจและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นประจ าทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งก าหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพสอดคล้องตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

การพิจารณาผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดนั้น พิจารณาจากคะแนน  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี โดยเริ่มเก็บข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  

สูตรการค านวณ :  

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด เท่ากับ 

ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันภายในโดยต้นสังกัด 

จ านวนปี 

เกณฑ์การประเมิน :  

เกณฑ์การประเมินใช้ค่าเฉลี่ยของผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลัง 
เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

หมายเหตุ :  

ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหน่วยงาน ตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานเริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เช่น 

 ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553 

 ประเมินปี 2555 ใช้คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2553 และ 2554 

 ประเมินปี 2556 ใช้คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2553, 2554 และ 2555 
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บทที่ 3 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

และข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 (สกอ. 1.1) กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ หน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

1.1 มีการก าหนด หรือทบทวน ปรัชญาหรือปณิธานของ หน่วยงานที่เหมาะสมกับสภาพการณ์  
ในปัจจุบัน โดยสมาชิกภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.1.1 กรณีก าหนดปรัชญาหรือปณิธานใหม่ หน่วยงานควรด าเนินการก าหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

1.1.2 กรณีการทบทวนปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานที่ก าหนดไว้แล้ว ควรเป็นการก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ร่วมกันก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

1.2 มีการด าเนินการเผยแพร่หรือสร้างความเข้าใจในปรัชญาหรือปณิธาน เพ่ือเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายทั้งสมาชิกภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน  

1.3 มีการ จัดท าหรือพัฒนา แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย จุดเน้นของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1.3.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) ของหน่วยงาน เพ่ือน าหน่วยงาน
ไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ โดยแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ 
(goal) และวัตถุประสงค์ (objective) 

1.3.2 คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส ( opportunity) และภัยคุกคาม ( threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุม  
ทุกภารกิจของหน่วยงาน 

1.3.3 มีการจัด ท าตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายหน่วยงานและ
กลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 

1.3.4 วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงานก าหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุตามความมุ่งหวังของหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน 
2.1 มีการชี้แจงท าควา มเข้า ใจกับผู้ บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  และ

เป้าหมายของกลยุทธ์  
2.2 มีการก าหนดให้หน่วยงานย่อยภายในรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
2.3 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานย่อยภายใน และ

มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของ

หน่วยงาน โดยมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ ( Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนป ฏิบัติ
การตามกระบวนการของ Balance scorecard 

3.2 มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปใีนทุกพันธกิจ 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.1 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย ( target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ าย อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
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5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
5.1 มีการ จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจ าปีครบ ทั้ง 4 พันธกิจ  เพ่ือใช้เป็น

แนวทางการด าเนินการและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
5.2 มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท ารายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ 

อย่างต่อเนื่อง 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
6.1 มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  
6.2 มีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร  ในช่วงเวลา

หนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

6.3 มีการด าเนินการปรับปรุง ในกรณีที่ติดตามผลและไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
7.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมายเป็นประจ า 
7.2 มีการ น าผลการประเมิน เสนอให้สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

พิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานไปด าเนินการ และพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

8.2 มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอ สภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 
 
ตัวบ่งช้ี 1.2 (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
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1.2 มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 มหาวิทยาลัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์สู่คณะหรือหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง 

1.4 มหาวิทยาลัยและคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือของคณะหรือหน่วยงานเทียบ  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ก าหนด ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า รายงานผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมหลักฐานการได้รับการ
ยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ 
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ เชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

 
ตัวบ่งช้ี 1.3 (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

 ข้อมูลจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
ในแต่ละระดับ โดยมีรายงานผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์โดยนายจ้างเป็นผู้ตอบ 
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ตัวบ่งช้ี 1.4 (สมศ. ๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 1.1 มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานก าหนดเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 1.2 มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานที่ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย กรณีที่หน่วยงานมีเอกลักษณ์แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ก าหนด ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน และเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า รายงานผลการด าเนินงานที่บรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมหลักฐานเอกสาร
หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่น 
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 (สกอ. 2.1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา และคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  (ถ้าม)ี  และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 
 1.1 มีค าสั่ง/เอกสารก าหนดหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
(คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ) 
 1.2 มีคู่มือ/เอกสารก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตร เช่น คู่มือบริหารหลักสูตร  
 1.3 การเปิดหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.3.1 มีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด  
  1.3.2 การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหรือไม ่
  1.3.3 หน่วยงานมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ 
  1.3.4 มีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการด าเนินการของหลักสูตรใหม่ และค านวณจุดคุ้มทุน
ประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 1.4 การปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.4.1 การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ  
  1.4.2 การศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างานเพ่ือให้
ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
 1.5 การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
  2.1 มีค าสั่ง/เอกสารก าหนดบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร 
  2.2 มีคู่มือ/เอกสารก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการข้ันตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการปิด
หลักสูตร เช่น คู่มือบริหารหลักสูตร  
  2.3 การปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน 
หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
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  2.4 หลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ 
ตามท่ีสถาบันก าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
  3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ยกเว้นหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงก่อนปีการศึกษา 2555) 
  3.3 มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็น
การบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผล
การด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
  3.4 ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการให้
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา  
ที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
  4.1 มีการสร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูป
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ 
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
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  4.2 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างน้อย
ทุกปีการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
  4.3 มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของแต่ละหลักสูตร โดย
อาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
  มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ได้จากเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 จนท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  
  มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา 
ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
  หน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก เพ่ือให้สอดคล้อง
กับจุดเน้นของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือจูงใจนิสิต 
 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
  8.1 หน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ที่เน้นการวิจัยให้มากกว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องด าเนินการให้มีจ านวนนิสตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
  8.2 การนับจ านวนนิสิตในให้นับตามจ านวนหัวนิสิตในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนิสิตภาคปกติ
และภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (สกอ. 2.2) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ผ่านมา  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 (สกอ. 2.3) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ผ่านมา  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 (สกอ. 2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 1.1 การวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
น้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการ
เพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจ า  

  1.1.2 ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติ
ที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในหน่วยงาน 

  1.1.3 มีข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม ( training needs) ของบุคลากร  
ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ 

  1.1.4 มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ( competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในระดับ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น 
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  1.1.5 มีข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้ง
การสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

  1.1.6 มีข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงาน และของหน่วยงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 2.1 มีกระบวนการขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนว

ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตาม
กรอบอัตราก าลังที่หน่วยงานวางแผนไว้ 

 2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนด ให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job description) 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

 2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า–ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

 2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.1 การสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน 
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุข
ในการท างาน 

 3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น 
มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว  

 3.3 มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสาร
การขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ 

 3.4 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี
พิเศษ 
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 3.5 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

 3.6 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 

 3.7 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม และมีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกายสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 มีการก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม/การพัฒนา ในทุก
หลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง
ตนเอง  

 4.2 มีการก าหนดกลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 
6 - 9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือ
การพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 5.1 หน่วยงานจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

 5.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  
 5.3 มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 6.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน

แผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน ( KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 6.2 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
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7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 7.1 มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 7.2 มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 7.3 รายงานสรุปการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 (สกอ. 2.5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

 1.1 มีการวางแผนเพื่อจัดบริหารให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง และ/หรือการจัดบริการบริการ mobile device และจุดบริการ wifi ภายในหน่วยงาน  

 1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือการจัดบริการ mobile 
device และจุดบริการ wifi  
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
  2.1 มีการจัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นิสติ  
  2.2 มีการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นิสิต
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 3.1 มีการ ส ารวจความต้องการของนิสิตเกี่ยวกับบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัด  
การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 3.2 มีการวางแผนการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการส ารวจใน
ข้อ 3.1 และก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
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 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และ
สนามกีฬา 
  4.1 มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น ระบบลงทะเบียนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
  4.2 มีการพัฒนาการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง  
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 มีการจัดระบบประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ และการป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณของหน่วยงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 5 .2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตในด้านระบบสาธารณูปโภค 
การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบที่หน่วยงานจัดให้นิสิต 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 6. มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 และรายงานผลการประเมิน 
 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
  หน่วยงานมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 ประกอบการพิจารณา  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5.1 (มศว 2.5.1) สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 1.1 มีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บรายวิชา ( A-Tutor), 

เว็บเค้าโครงรายวิชา (Syllabus), เว็บการศึกษาไฮบริด (SOT) เป็นต้น 
 1.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตในการใช้ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์แก่นิสิต  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 2.1 มีการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา นิสิตอย่าง

น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
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 2.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้กับนิสิตในด้านกายภาพและการพัฒนานิสิตที่
หน่วยงานจัดให้นิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริม
สุขภาพ หรือพื้นที่นันทนาการ เป็นต้น  

 3.1 มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ หรือพ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น 

 3.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นต่างๆ ที่หน่วยงานจัดให้นิสิต อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 มีการจัดบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจน บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 4.2 มีโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมหรือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตในด้านระบบสาธารณูปโภค 
การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบที่หน่วยงานจัดให้นิสิต 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการในข้อ 1 – 4 
6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 น าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น แผนการปฏิบัติการพัฒนาการด้านต่างๆ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย 

สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการเรียนรู้  
ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอน  
มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียน
การสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
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 1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและ  
ฝึกประสบการณ ์

 1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 1.4 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 2) 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.1 อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุ

รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 3) ได้แก่ 

  2.1.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
แล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

  2.1.2 ลักษณะและการด าเนินการ เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมงการสอน 
และการให้ค าปรึกษา 

  2.1.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่
จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

  2.1.4 แผนการสอนและการประเมินผลในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ 

  2.1.5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ต าราที่ทันสมัยที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์
เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 

  2.1.6 การประเมินและปรับปรุงการด า เนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

 2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน 
 2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา 

(formative evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการอภิปราย
กลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

 3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการท่ีทันสมัย เช่น เชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา 
น านิสิตฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นิสิตฝึกงานหรือปฏิบัติงานใน
วิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการท า
วิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

 5.2 จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 6.1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหน่วยงานจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา 

 6.2 มีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด เป็นต้น  

 6.3 น ารายงานสรุปผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 6.4 มีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการน าการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 หน่วยงานมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ต่อไปนี้ 
 ( 1) พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ( 2) ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค

การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 

 ( 3) ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน 
และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่ก าหนดทุกปี
การศึกษา 

 ( 4) ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจาก
ผลการประเมินของผู้เรียน/ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

 1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน าข้อมูลจากการ
ส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น 
และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึง
ความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ด้วย  

 1.3 มีการก าหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานิสิต 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและน า
ข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการ
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล 
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 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชา
ได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการ
ท างานจริงได ้

 2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียน
การสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน 

 2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้น
การประเมินตามสภาพจริง ( authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียนโดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

 2.5 จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรม
การเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

 3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้นิสิตรับรู้ 

 4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในหน่วยงานหรือ
นอกหน่วยงาน 

 4.3 หากเป็นไปได้ หน่วยงานอาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้นิสิตต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

 4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นิสิตส่งผล
งานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 
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5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยหน่วยงาน  

 5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิต 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

 6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการมาให้
ความรู้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นิสิตจัดท าเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ประมาณภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้นิสิตได้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.2 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นิสิตทราบ และมีการพัฒนาทักษะ
การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน 

 6.3 มีการสนับสนุนให้นิสิตเสนอข้อเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

 6.4 ในการสอบปริญญานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นวิจัยของนิสิตมาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัย และน าผลไปใช้ประโยชน์ 

 6.5 มีการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในรูปแบบต่างๆ หรือจัดท าเป็นข่าวเพ่ือเผยแพร่
ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดท าบทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไปยังสถาบันหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้อง หรือน าออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่ก าลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และ
สามารถใช้ค าตอบจากผลการวิจัยที่นิสิตผลิตไปช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 (สกอ. 2.8) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 มีการก าหนดอัตลักษณ์ของนิสิตของหน่วยงานหรือสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังหน่วยงาน 

 มีการประกาศอัตลักษณ์ของนิสิตให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน 
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3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

 หน่วยงานมีแผนการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนจากเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 หน่วยงานมีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก  

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  
5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ  
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดโดย สมศ. หรือรวบรวม
ข้อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย  
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2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้า
ศึกษาต่อ 

3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 (สมศ. ๓) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ 
ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่า
น้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่
ผลงานแต่ละชิ้น 

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.12 (สมศ. ๔) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อ
วิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของ
บทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.13 (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย์ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และ  
ที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 (สกอ. 3.1) ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 1.1 หน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลนิสิต ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  1.1.1 ข้อมูลด้านสุขภาพทางกายและทางจิต  
  1.1.2 ข้อมูลด้านการเรียน 
  1.1.3 ข้อมูลด้านครอบครัว  
  1.1.4 ข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 
 1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม  ค านึงถึงสัดส่วน

อาจารย์ต่อนิสิต ที่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนิสิตในความดูแลใกล้ชิด  
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือส่งต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความ
ช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 

  1.2.1 แผนการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
  1.2.2 เอกสาร/รายงานสรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในระดับภาควิชา/สาขาวิชาโดย

ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต  
  1.2.3 เอกสาร/รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ  

เพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้อง  
  1.2.4 แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นิสิต โดยเน้นการบริการให้ความช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลงทะเบียน
เรียนเพ่ือให้จบตามหลักสูตร หรือเก่ียวกับการศึกษาต่อ การฝึกอาชีพ เป็นต้น 

 1.3 หน่วยงานระดับคณะ  หรือระดับมหาวิทยาลัย  เช่น ฝ่ายกิจการนิสิตมีหน่วยให้บริการหรือ  
ให้ค าปรึกษาส าหรับนิสิตที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลา 
อาจมีการจัดบริการสายด่วน ( hotline) ส าหรับให้ค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาวิกฤติและ
ต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ 

  1.3.1 ช่องทางหรือวิธีการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต เช่น ระบบ e-counseling โทรศัพท์บริการ
สายด่วน (hotline) การให้ค าปรึกษาแบบ walk in  

  1.3.2 หน่วยงานมีฝ่ายกิจการนิสิตที่บริการให้ค าปรึกษาส าหรับนิสิตที่มีปัญหาชีวิต โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิต  
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  1.3.3 การบันทึก/เอกสาร/รายงานสรุปการให้บริการค าปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่
มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน โดยมีรายละเอียด ได้แก่ วัน เวลา ชื่อนิสิต( code) เบอร์ติดต่อ 
ภาควิชา เรื่อง แนวทางแก้ปัญหา การนัดหมาย การติดตามผลการให้ค าปรึกษา วันยุติการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

  1.3.4 การบันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ 
 1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต ไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วย

ให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของหน่วยงานที่จะดูแลได้   
 1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นิสิต  

จนสามารถแก้ไขปัญหาของนิสิตได้ส าเร็จ 
 1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตเป็นระยะๆ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
 1.7 มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับครอบครัวของนิสิตเพื่อร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาของนิสิต 
 1.8 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ  เช่น กล่อง-

รับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอ่ืนๆ 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 2.1 สถาบันจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัยและที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาที่นิสิตจ าเป็นต้องรู ้

 2.2 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอ่ืนๆ 

 2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และจัดท ารายงานสรุปการ
ประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงานแหล่ง

ฝึกประสบการณ์ของนิสิต และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
เหมาะสมต่อไป 

  3.1.1 เอกสารหลักฐานที่เสดงถึงการประสานงานหรือโครงการความร่วมมือของหน่วยงานกับ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน หรือแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิต   

  3.1.2 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรู้  หรือแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่
เหมาะสมในปีต่อไป 
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 3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

 3.3 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพของนิสิต เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอ่ืนๆ 

 3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ และจัดท ารายงาน
สรุปผลการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพของนิสิต 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
 4.1 สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ 

ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา
ความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา   

  4.1.1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ประกอบด้วยข้อมูลประวัติศิษย์เก่า ประสบการณ์การท างาน  
การได้รับรางวัล อื่นๆ 

  4.1.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าวออนไลน์ ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น กิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชารวมทั้ง ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ป้ายไฟวิ่ง ประกาศ 
แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ 

 4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
เป็นระยะๆ เช่น ผ่านทางจดหมาย/ SMS/อ่ืนๆ ให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ 

 4.3 เอกสารหลักฐานแสดงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม เช่น การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวจะท าให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ีดีแก่
นิสิตปัจจุบัน ซึ่งเป็นสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว ยังท าให้ศิษย์เก่าและ
อาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ   

 4.4 ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และอ่ืนๆ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่า

เป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
  5.1.1 แผนกิจกรรมพัฒนาความรู้หรือประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า 
  5.1.2 รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและวิชาชีพที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ส าหรับศิษย์เก่า   



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

110 
 

  5.1.3 การส่งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและวิชาชีพผ่านทาง
จดหมาย/SMS/อ่ืนๆให้ศิษย์เก่ารับรู้ 

 5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพของศิษย์เก่า  เช่น กล่องรับความคิดเห็น เว็บบอร์ด/อีเมลล์ สายด่วน และ
อ่ืนๆ 

6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน  มีระบบการติดตาม

ประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นิสิตและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและ
ระยะเวลาในการประเมิน เช่น เอกสารที่แสดงถึงผู้รับผิดชอบ/ค าสั่งแต่งตั้งในการประเมิน และระยะเวลาใน
การประเมิน 

 6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ 
และผู้บริหารระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 

  6.2.1 รายงานสรุปการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านแก่นิสิตและศิษย์เก่า ทั้งใน
ระดับภาควิชา/สาขาวิชา และระดับหน่วยงาน   

  6.2.2 รายงานการประชุม/รายงานสรุปการน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และ
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

 6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดท่ียัง
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทาง  
การปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นิสิตหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย และจัดท ารายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงการให้บริการที่ได้จาก
การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไป 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ  
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

 7.1 น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ  
 7.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนด 
 7.3 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่ นิสิต และศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการทุกด้านตามแผนที่ก าหนด และจัดท ารายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่ก าหนด 

 7.4 มีการส ารวจข้อมูลจากนิสิตและศิษย์เก่า  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการที่หน่วยงานจัดให้
ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. หน่วยงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

 1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต  
ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้
กิจกรรมการพัฒนานิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน หรือจัดโดยองค์กรนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 

  1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะท างาน หน่วยงานเพื่อท าหน้าที่
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  1.1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งท่ีจัดโดย
หน่วยงาน และจัดโดยองค์กรนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยในแผนมีการระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี)  

  1.1.3 จ านวนและรายชื่อกิจกรรม/โครงการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งท่ีจัด
โดยหน่วยงานและที่จัดโดยองค์กรนิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 

  1.1.4 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม แยกตามประเภทกิจกรรม 
  1.1.5 หลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต เช่น 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  อ่ืนๆ 
  1.1.6 เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์  นโยบายของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมนิสิต 
 1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้

หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับการ
พัฒนาจากการท ากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 2.1 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไข

ให้นิสิตระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 

  2.1.1 รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
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  2.1.2 เอกสาร/คู่มือการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของนิสิต ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  โดยที่มีการระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้  

 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    

 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หน่วยงานควรส่งเสริมให้นิสิตจัดท าแผน การจัด

กิจกรรมการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีที่ด าเนินการโดยนิสิต อย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.2 ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงาน ต้องส่งเสริมให้นิสิตจัดท าแผน การจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ด าเนินการโดยนิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภท 
โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย จากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

 3.3 การจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท า
ข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจกรรมนิสิต)  โดยมีค าอธิบายเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใหม่  

 3.4 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดท าข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
เช่น ร่องรอยการขีดเขียนของการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรม หรือ
วิธีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
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4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 4.1 หน่วยงานให้นิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM: knowledge management) การให้นิสิตน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นิสิตกลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ 

  4.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน และภ ายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน 

  4.1.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : knowledge management) โดยการให้นิสิตน าเสนอผลการด าเนินงาน
ในที่ประชุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ยวกับ 

  4.1.3 วิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จ  
  4.1.4 การใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต 
  4.1.5 ประสบการณ์ท่ีได้จากการท ากิจกรรม 
 4.2 ในระดับหน่วยงาน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนิสิต ควรมีการประชุมกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพของนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งนี้ หน่วยงานควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย 

  4.2.1 เอกสาร/รายงานสรุปการประชุมระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน และ ภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนิสิต  

  4.2.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้งบประมาณหรือทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจากหน่วยงาน 

 4.3 ในแต่ละปี หน่วยงานอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้จากการท ากิจกรรม หรือน าเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนิสิต 

 4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานิสิตระหว่าง
มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมนิสิต โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกันของอาจารย์และนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 5.1 หน่วยงาน (ฝ่ายกิจกรรมนิสิต) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตตาม  

ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
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 5.2 หน่วยงานก าหนดให้นิสิตจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม และน ารายงานผลการจัดกิจกรรม
มาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนิสิตในแต่ละรอบปี 

 5.3 หน่วยงานมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพ
ในการจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต 

 5.4 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนิสิต เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในปีต่อไป 
  5.4.1 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดในแผนพัฒนากิจกรรมนิสิต  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  5.4.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยหน่วยงาน

และท่ีจัดโดยองค์กรนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
  5.4.3 รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ภาพรวมของกิจกรรม/โครงการ และผลที่เกิดข้ึนกับนิสิต

ในแต่ละรอบปี ทั้งท่ีจัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดยองค์กรนิสิต 
  5.4.4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบ

ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต 
  5.4.5 หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนิสิตเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนิสิตใน

ปีต่อไป 
  5.4.6 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 6.1 หน่วยงานมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและผลการ

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

 6.2 หน่วยงานน าเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานิสิต
ให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนิสิต และจัดท ารายงานการ
ประชุมที่หน่วยงานมีการน าเสนอรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง และมีการระดมความคิดในการพัฒนานิสิตให้มีลักษณะตามกรอบ TQF ผ่านกิจกรรมนิสิต 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 (สกอ 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 1.1 หน่วยงานควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ  
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ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพ่ือบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนการวิจัยของหน่วยงาน 

  1.1.1 แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยของหน่วยงาน 
  1.1.2 รายงานผลหรือรายงานการประชุมการติดตาม ประเมินและปรับปรุงแผน อย่างน้อย  

ปีละ1 ครั้ง 
 1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ

บริหารงานวิจัย ได้แก่ ประกาศทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน เช่น  

1) การก าหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี
ท าโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การก าหนดให้นิสิต
ทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย/สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์/ศาสตราจารย ์อาคันตุกะ/
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)/เข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  4) การจัดให้มีการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนิสิต หรือส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 3.1 จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์ก าลังคนวางแผน  
และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทางก ากับ  
และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

 3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล 
กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะน าหรือการ
ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นน านอก
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีม  
ที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญาเอก และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

 3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
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 3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลส าหรับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.1 ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้น หน่วยงาน

จึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพ่ือให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่
สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป   

 4.2 ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น หน่วยงานอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน
เช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพ่ือมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ  

ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย  
  5.1.1 งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือ

ศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย  

  5.1.2 งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  
  5.1.3 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของ

นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
  5.1.4 งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting 

professor) เป็นต้น 
 5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงานระบบ

รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่หลายหน่วย
วิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้อง
จัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การวิจัยของนักวิจัย 

 5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร ( hard copy) 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
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ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์  

 5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้ 
  5.4.1 ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  5.4.2 ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 
  5.4.3 ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  5.4.4 ข้อมูลด้านระบบและกลไกของหน่วยงานในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 
 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 หน่วยงานจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วน

ร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย ” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทัน
ตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย”  

 ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ 
“การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน 

 หน่วยงานน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง โดยก าหนดกิจกรรมท่ีต้องท าเพ่ือการ
ปรับปรุง ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจ าเป็น
ก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ตามท่ีก าหนด 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 (สกอ. 4.2) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในประเด็น
ต่อไปนี้ เช่น 
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 1.1 การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือช่วยเขียนรายงานการวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

 1.2 การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะ
น าเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 1.3 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 
 1.4 การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 1.5 การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกัน

ตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยยังคง
ความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์
อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้  
จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า 
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย 
หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
ภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัย
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากสถาบัน 
(consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการน าผลงานที่
เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start-up company) เป็นต้น 
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 หน่วยงานวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
เจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และ
หน่วยงาน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการ
เจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  นอกจากนั้น ควรมี
การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของหน่วยงานใน
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ  
อนุสิทธิบัตร 

 มีการ วางแนวทางและข้ันตอนตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอ านวย
ความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น  

 1.1 การให้ความรู้และค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจด าเนินการโดยการฝึกอบรม หรือ
สัมมนา หรือจัดคลินิกให้ค าปรึกษา 

 1.2 ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรม ทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ส านักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 

 1.3 ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 (สกอ. 4.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในหน่วยงาน  
2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกหน่วยงาน  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 (สมศ. ๕ ) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนักของแต่ละบทความ
วิจัย 
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2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่  
ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของ
ผลงานสร้างสรรค์แต่ละผลงาน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.5 (สมศ. ๖ ) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ  
ลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์  
ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1.1 ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.2 ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็น
ผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

 1.3 ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.6 (สมศ. ๗ ) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงาน
แล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  

2. อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของ โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (สกอ 5.1) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
1.1 มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ

ตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน โดยน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพมาประกอบการพิจารณา 

1.2 มีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และระเบียบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน 

1.3 มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ ( service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

1.4 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
1.5 มีการก าหนดให้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภาระงานของอาจารย์และบุคลากรอย่าง

ชัดเจน โดยมีระบบเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ 
1.6 มีระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคมสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) 

1.6.1 มีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

1.6.2 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนด 
1.6.3 มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนดเป็นระยะๆ อย่าง

ต่อเนื่อง  และน าเสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว 

1.6.4 มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี โดยเปรียบเทียบผล
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติการประจ าปี กับค่าเป้าหมายที่ก าหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
2.1 มีการก าหนดแนวทางหรือวางแผนการบรูณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น 
2.1.1 การก าหนดให้นิสิตน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2.1.2 การให้นิสิตไปร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยให้นิสิตใช้องค์ความรู้จาก

การเรียนการสอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม 
2.1.3 การน าความรู้หรือองค์ความรู้ไปปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา หรือกระบวนการเรียนการสอน 
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2.1.4 การน าความรู้หรือองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นต ารา หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอน  
2.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการบริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอน 
2.3  มีการด าเนินการแนวทางหรือแผนการบูรณาการที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

3.1 มีการก าหนดแนวทางหรือวางแผนการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
อย่างเป็นระบบ เช่น 

3.1.1 การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน
ในทุกระดับ 

3.1.2 การน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมไปต่อยอดสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

3.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

3.3 มีการด าเนินการแนวทางหรือแผนการบูรณาการที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 4.1 มีระบบการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามตัวบ่งชี้ในการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการตามท่ีหน่วยงานก าหนด โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 4.2 มีการประเมินความส าเร็จของการบรูณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
 4.3 การประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ ควรประเมินทั้งในระดับแผนการด าเนินการ  
ค่าเป้าหมายของหน่วยงาน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการ คุณค่าของการบริการ
ทางวิชาการท่ีสังคมน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

4.4 มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา เพ่ือให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 มีการน าผลการประเมินและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
ไปใช้ในการพัฒนาแผนการบูรณาการ พัฒนากระบวนการบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์อย่างสม่ าเสมอและเป็น
รูปธรรม 
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ตัวบ่งช้ี 5.2 (สกอ. 5.2) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน โดยการส ารวจสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา
ร่วมกับชุมชน ผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมายในการบริการทางวิชาการเพ่ือหาความต้องการ การจัดท าแบบ
ส ารวจความต้องการ และเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

หน่วยงานมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง ( Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย 
(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการน า
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น หรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ
หรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ
ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
3.1 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมว่าสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
3.2 มีการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการน าความรู้

ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะน าให้ผู้รับบริการและประชาชน 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

4.1 มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ  
การให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาหรือข้อตกลงการบริการ การควบคุมและ  
การก ากับคุณภาพของการให้บริการ 

4.2 มีการควบคุมและก ากับคุณภาพของการให้บริการโดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เช่น  

4.2.1 มีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการ และประกาศให้ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกัน  
4.2.2 มีการรายงานผลการด าเนินการ หรือการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง

สามารถตรวจสอบได ้
4.2.3 มีช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ   
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.1 หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย 

5.2 มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
ตัวบ่งช้ี 5.3 (สมศ. ๘) ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน การพัฒนา 

การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอด
พัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการทางวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน  
และโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการในปีที่ประเมิน โดยโครงการ
หนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับการวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งช้ี 5.4 (สมศ. ๙) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภายนอก  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
1.1 มีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยชุมชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม 
1.2 มีการด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีการติดตามและประเมิน

ความส าเร็จในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด โดยหน่วยงานเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกมีส่วน
ร่วม 

1.3 มีการน าผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด มาประกอบการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรอบปีถัดไป หรือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินการต่างๆ 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 มีรายงานสรุปผลการด าเนินการที่บรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3.1 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้น าและสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรภายนอกร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 3.2 มีการบันทึกข้อมูลหรือจัดท าฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของผู้น าหรือสมาชิก
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 3.3 มีการติดตามผู้น าหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับ
หน่วยงาน ได้น าผลการเรียนรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนหรือองค์กร และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 หน่วยงานมีการประสานงานกับชุมชนหรือองค์กร เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร ตามท่ีแนวทางท่ีหน่วยงานให้
ความรู้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งไว้ 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 มีติดตามผลการด าเนินงานของผู้น าหรือสมาชิกชุมชนหรือองค์กรที่เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อ
สังคม ชุมชน หรือองค์กร 
 
ตัวบ่งช้ี 5.5 (สมศ. ๑๘) ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นต่างๆ  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
1.1 มีการก าหนดประเด็นเรื่องท่ีชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและ/

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ประเด็น ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย โดยมาตรการ
ส่งเสริมของหน่วยงานอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการด าเนินการอย่างชัดเจน 
1.3 มีการวางแผนการด าเนินการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ก าหนด  

ในลักษณะของแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และค่าเป้าหมายในการด าเนินการ 
1.4 มีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนการด าเนินการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม  
1.5 มีการรายงานผลการด าเนินการ และประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรมโครงการตามตัวบ่งชี้

ที่ก าหนดในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
1.6 มีการประเมินผลการด าเนินการชี้น า ป้องก้น หรือแก้ปัญหาสังคมตามแผนที่ก าหนด และ

รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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1.7 มีการน าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปพิจารณาแผนการด าเนินการ
หรือกระบวนการด าเนินงาน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2.1 มีการประเมินผลการด าเนินการชี้น า ป้องก้น หรือแก้ปัญหาสังคมตามแผนที่ก าหนด 
2.2 มีผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนการด าเนินการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย  

มีการสรุปผลการด าเนินการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมของหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการ
เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานและ/หรือมหาวิทยาลัย 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 มีการสรุปผลการด าเนินการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมของหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 (สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 หน่วยงานมีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริม

ให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทาง  
ที่ก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการ
จัดท าแผนงบประมาณโครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างานศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
มีการน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

 หน่วยงานสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 3.1 หน่วยงานมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์  

หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.2 หน่วยงานจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน 
ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

 3.3 หน่วยงานมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ  
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 5.1 มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

 5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติ
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ  

ในระดับชาติ 
 6.1 หน่วยงานมีการก าหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญ

และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 6.2 หน่วยงานได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร

หรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 6.3 หน่วยงานมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่
ยอมรับ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 (สมศ. ๑๐ ) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 (สมศ. ๑๑ ) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินได้  

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น 

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือ แบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้อ 2 และข้อ 3 

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

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 7.1 (สกอ. 7.1) ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร  

ทุกระดับของหน่วยงาน 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. สภามหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการ ประจ า หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหน้า 

 1.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการประจ า หน่วยงานทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  
ที่มีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
ต่างๆ    

  1.1.1 ข้อบังคับท่ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร   
  1.1.2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ   
  1.1.3  กรอบทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
  1.1.4  อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 1.2  สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ า หน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานไปสู่ทิศทาง  

ที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 1.3  มีการเปิดเผยประวัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ กรรมการประจ าหน่วยงาน รายงานการ
ประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

  1. 3.1 การเปิดเผยประวัติของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
  1. 3.2 ค าอธิบายลักษณะงาน ( job description) ของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะ กรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 
  1.3.3 รายงานการประเมินตนเองของ สภามหาวิทยาลัยหรือคณะ กรรมการประจ าหน่วยงาน 

รายงานต่อสาธารณชน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

 2.1  ผู้บริหารและ สภามหาวิทยาลัยหรือ กรรมการ ประจ า หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการก าหนด  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งควรมีการพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

130 
 

  2.1.1  มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

  2.1.2  มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของหน่วยงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต  ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การท านุ -
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  2.1.3  มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการ
รายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

 2.2  ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

  2.2.1  รายงานสรุป/รายงานการประชุมที่ผู้บริหารได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

 2.3  ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ( KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

  2.3.1  ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานมีความทันสมัย ข้อมูลมีความถูกต้อง และสามารถ
น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

  2.3.2  รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
(KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจในการปรับแผน
กลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 3.1  ในการประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ  อย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.2  ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานใน
รอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

  3.2.1  รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของหน่วยงาน 
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  3.2.2  รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับผู้บริหารมีการรายงานสรุปการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของหน่วยงานรวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
เป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป   

  3.2.3  ช่องทางหรือวิธีการแจ้งรายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานไปยังบุคลากร  
ทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชุมชี้แจง 

 3. 3 แผน/ปฏิทินการประชุมประจ าปี รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  

 3.4 รายงานสรุปการจัดประชุม สภามหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการ ประจ า หน่วยงาน เฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่น ตารางสรุปร้อยละของจ านวนครั้งของการจัดประชุมตามแผนการประชุม 

 3.5 รายงานสรุปการเข้าประชุมของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ กรรมการ ประจ าหน่วยงาน  
ที่แสดงถึงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 4.1  ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

  ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่
ประชุม โทรศัพท์ อีเมลล์ เว็บบอร์ด กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ 

 4.2  ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ และตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับท่ี
ยอมรับได ้โดยมีเอกสารหลักฐาน/ค าสั่งการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป  

 4.3  รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น  

  4.3.1  การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
  4.3.2  โครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 5.1  ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  5.1.1  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการสอนงานที่หน้างาน ( on–the–job training) 

เช่น บันทึกการสอนงาน ภาพถ่าย อื่นๆ 
  5.1.2  การจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน 
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 5.2  รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อาทิ  

  5.2.1  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  5.2.2  การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  
 6.1  ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงานให้

ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 6 .2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 6.3  ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท ารายงานสรุปผลการท างานและ
รายงานการเงินของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 

  6.3.1  การเปิดเผยประวัติของผู้บริหารหน่วยงาน 
  6.3.2  รายงานประเมินตนเองของผู้บริหาร 
 6.4  ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน  

ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี 

 6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานที่มีวาระเก่ียวกับการติดตาม/การรายงาน
ผลการด าเนินงาน ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน การรายงานการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน รายงานการเงิน   

7. มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 7.1  หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหาร ตามท่ีระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหาร และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ท าร่วมกัน 

 7.2  การประเมินควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการ
ที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง มหาวิทยาลัยให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 7.3  ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวบ่งช้ี 7.2 (สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

 1.1  หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  1.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
  1.1.2  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 1.2  คณะท างาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย คณบดี  
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 1.3  เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา
ทักษะ ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่หน่วยงานมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร
และวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

 2.1  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานมุ่งเน้น 

 2.2  หน่วยงานควรก าหนดนโยบายให้มี การส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ
นิสิตในหน่วยงาน หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 3.1  หน่วยงานควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน
ทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่าง
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สม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรมดังกล่าว รายงานการจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ 
หรือนวัตกรรม   

 3.2  หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ 
เวลา สถานที่ 

  3.2.1  หน่วยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติ
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  3.2.2  เอกสารหลักฐานแสดงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 
  3.2.3  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการตามแผนการจัดการความรู้ 
  3.2.4  รายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตามแผนการจัดการความรู้  ที่ได้ตามเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

 4.1  ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

 4.2  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 4.3  ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่  
ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ( explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 5.1  ผู้รับผิดชอบมีการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 5.2  ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 5.3  มีการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

 5.4  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ  
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งช้ี 7.3 (มศว 7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีแผนระบบสารสนสนเทศ (information system plan) 
 1.1 มหาวิทยาลัย ควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหารด้าน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 1.3 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อย 

 วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 

 ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ฟทั้งahardwareasoftwarea(system 
software และ application software) database peopleware และ facilities อ่ืนๆ 

 งบประมาณท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ 

 การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

 การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศท่ีน าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น 
มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูล
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาใน

การเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการ
ใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

 3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 4.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
 4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว  
 4.4 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด  
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด  
 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

ตัวบ่งช้ี 7.3.1 (มศว 7.3.1) การพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีแผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 1.1 หน่วยงานควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

  1.1.1 คณะกรรมการจัดท าแผนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  1.1.2 นโยบายการใช้หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
 1.2 แผนควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 1.3 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอในแผนระบบสารสนเทศ  อาจประกอบด้วย 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่ละระบบ 
  1.3.2 ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีในแต่ละกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
  1.3.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system 

software และ application software) database peopleware และ facilities อ่ืนๆ 
  1.3.5 งบประมาณท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
  1.3.6 การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
  1.3.7 การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

  



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

137 
 

2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศท่ีน าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติมาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
ในเรื่องที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน  
การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

  2.1.1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบ
ทะเบียนประวัตินิสิต เว็บเค้าโครงรายวิชา เว็บรายวิชา (ATutor) เป็นต้น  

  2.1.2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย เช่น งานเผยแพร่ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระบบ 
ROSE  เป็นต้น 

  2.1.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเงิน เช่น ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล ระบบบัญชีเงินเดือน ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  2.1.4  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการ   
  2.1.5  ระบบสารสนเทศเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.2  มีการติดตาม และรายงานการติดตามข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีข้อมูลที่ครบถ้วน และ

สามารถรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันก าหนดเวลา 
 2.3  เอกสาร บันทึก รายงานการตรวจสอบข้อมูลในระบบเพ่ือให้มีความถูกต้อง 
3. มีการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจและมีการรายงาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 3.1  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความ

สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ เช่น รายงานการประชุม เอกสารประกอบ  
การประชุม 

 3.2  มีการรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
4. มีการประเมินแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือประเมินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 
 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางแก้ไข  ของแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 

5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนจากคณะกรรมการ ประจ าหน่วยงาน
ไปพิจารณาปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
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ตัวบ่งช้ี 7.4 (สกอ. 7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 1.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 1.2  คณะกรรมการหรือคณะท างาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่

ละพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
 1.3  เอกสารแสดงรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือ

แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ค าอธิบายคุณลักษณะของาน ( job description) ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแผนหรือปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะท างานอย่างสม่ าเสมอ 
คู่มือบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่   

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร     

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
 2.1  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ

เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
 2.2  ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและส่งผล

กระทบต่อ หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิต
บุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

 2.3  ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

 2.4  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
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 2.5  รายงานการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  
โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2   

 3.1 ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง 
กลาง ต่ า ได ้

 3.2 ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
 3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงใน

อดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

 3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของหน่วยงาน 
ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   
 4.1  จัดท า แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
  4.1.1  ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน 
  4.1.2  แนวทางการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.2  สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ  
  4.2.1  Take การยอมรับความเสี่ยง  
  4.2.2  Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  
  4.2.3  Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง  
  4.2.4  Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง   
  เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและ

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ สภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 5.1  รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตาม
แผนต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 5.2  รายงานการประชุมที่มีวาระเก่ียวกับการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก สภามหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการ ประจ า
หน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจาก สภามหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการ ประจ าหน่วยงาน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก
นโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในหน่วยงาน และจากมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งช้ี 7.5 (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดง ว่าสภามหาวิทยาลัยมีการท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่  

ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนด ยุทธศาสตร์ ทิศทาง การก ากับนโยบายด้าน

การบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดง ว่าสภามหาวิทยาลัยท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โดยสภามหาวิทยาลัย 
5. เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
6. รายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 

ตัวบ่งช้ี 7.6 (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน  

ตัวอย่างข้อมูลประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลหน่วยงาน 

รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลหน่วยงาน โดยมี

เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงาน ได้ก าหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นมติคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของหน่วยงานที่ก าหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 
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5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

7. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 (สกอ. 8.1) ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้

ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
1.2 หน่วยงานควรตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็น
งบประมาณในการด าเนินการตามแผน และก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินบริจาค หรือหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ก่อนที่จะ
น าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท างบประมาณประจ าปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ
ส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้ว ควรได้มีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงาน
ในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้รายจ่ายเป็นไป
อย่างเหมาะสม 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 

 หน่วยงานแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและหลักการในการท างบประมาณประจ าปีที่แตกต่างกันได้ แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสร็จแล้วก่อนที่จะน างบประมาณประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัย ควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อยเพียงใด 



 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

142 
 

 เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยแล้ว งบประมาณประจ าปีในแต่ละ
พันธกิจมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 

 เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาหน่วยงานแล้ว งบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริหาร
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่าง  
เป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หลักค่าใช้จ่ายแล้ว หน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการน ารายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัย 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นรายงานที่แจ้ง
ให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใดมีผลลัพธ์จากการท างานอย่างไรบ้าง 
มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต  
5.3 มีการจัดท ารายงานการลงทุนของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยก าหนด 

6.1 หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่
แล้ว ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ส าหรับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้น หากส านักงานตรวจเงินแผ่นไม่ได้เข้าตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการ 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการ  
ใช้เงิน จัดท ารายงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน 

7.2 มีการน ารายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัยตาม
แผนที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 (สกอ 9.1) ระบบกลไกการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 หน่วยงานควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน  
โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะ  
ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีน ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
ที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 2.1  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

 2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา 
ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีก าหนด 

 2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 3.1 หน่วยงานอาจก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ

หน่วยงานเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน 
และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วน ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

 3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

 4.1 มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ
ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

 4.2 มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 4.3 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยก าหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี 
โดยส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 หน่วยงานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ 
โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า  
ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ 
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

 หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับ
บุคคล ภาควิชา หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 หน่วยงานควรส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของ
หน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วม
ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ  
มีกิจกรรมร่วมกัน 

 8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของระดับมหาวิทยาลัย 
หรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอ่ืนๆ 

 8.2 มีการท างานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

 8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าเสนอผลการติดตาม ประเมินผลต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงาน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา อาทิ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นต้น 

 9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน 
และให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาจากช่องทางการเผยแพร่ และข้อมูลย้อนกลับที่สาธารณชน
หรือหน่วยงานอื่น แสดงให้เห็นว่ามีการน าแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 

 9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลไปพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 
 

คําชี้แจงในการนําตวับ่งชีไ้ปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีการเรียนการสอน
ให้คณะหรือหน่วยงานเลือกตัวบ่งช้ีที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และ
ปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน  

2. อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง 
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

3. นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง 
ปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

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

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

 5.2 ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม)  

6. การแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน 
 6.1 ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้

คะแนน 5 
 6.2 ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณคะแนนที่ได้

ดังน้ี 
 
 
 
 

  

ค่าร้อยละที่ได้จากผลการดําเนินงาน 

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

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

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

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

นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจาก
การท่ีนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเน้ือหาของ
วิชาน้ันๆ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ 
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 

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

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

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

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

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า 
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุน 

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

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

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

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

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

 ระบบทวิภาค  
o สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (18 หน่วยกิต  

ต่อภาคการศึกษา) 
o สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วย

กิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค   
o สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (15 หน่วยกิต  

ต่อภาคการศึกษา) 
o สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิต 

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

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
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SCH = Σnici 
 
 เมื่อ  ni = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยได้มี
การคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 

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

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

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย โดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็น
แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน

FTES =  
SCH 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
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หรือมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 

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

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล

ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ 
ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่ เผยแพร่โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) 

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

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

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 

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

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

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

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

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



 คู่มือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

155 
 

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

ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือ
ผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

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

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

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

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย 
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ตัวบ่งชี้กลาง 

กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้พิจารณาตามตัวบ่งช้ีกลาง 
ดังน้ี 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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

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

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หมายเหตุ : 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือ

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


