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ค ำน ำค ำน ำ  

คู่ มื อ ตั วบ่ ง ชี้ แ ล ะ เ กณฑ์ป ระ เมิ นคุณภาพภาย ใน  ส า ห รั บ ส า นั ก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงจากคู่มือฯ ในปี 2551 ซึ่งยังคง
ความสอดคล้องในเรื่องของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯ ที่เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบการประเมินผลของ 
ก.พ.ร. โดยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวบ่งชี้ของ สกอ. ซึ่งเดิมรายงานเฉพาะระดับ
วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย เป็นการรายงานระดับหน่วยงานภายในด้วย เช่น การพัฒนา
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ การน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการ เป็นต้น และปรับปรุงค าอธิบายและนิยามศัพท์ รวมถึงสูตรการค านวณ ให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเภทตัวบ่งชี้ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต เพื่อให้การประเมินผลในภาพรวมมีความครอบคลุม และ
สามารถวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

ในการนี้ ส านักประกันคุณภาพขอขอบคุณผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ และ
บุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทั้ง 2 ชุด ในการร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการด าเนินงานการประกันคุณภาพตามที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม หากท่านเห็นว่าคู่มือเล่มนี้ยังมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา 
โปรดอย่ารีรอที่จะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่ส านักประกันคุณภาพ เพื่อน าไปแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางของการด าเนินงานร่วมกัน คือ การ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณภาพระดับสากล 

ส านักประกันคุณภาพ 
พฤศจิกายน 2552
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                  บทที่บทที่  1        กระบวนการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  
  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด
หลักการด าเนินงาน เป็น 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ   และ
การประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับ
การด าเนินงานและธรรมชาติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี 

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา ด าเนินการตาม  
9 องค์ประกอบ 

 รูปแบบที่ 2    ระบบประกันคุณภาพส าหรับส านัก สถาบัน และหน่วยงาน
สนับสนุน ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ 

1.1  การประเมนิคุณภาพภายใน  

  เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได้ มหาวิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุงการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประเมินระดับคุณภาพและผลลัพธ์การ
ด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการจากภายนอก ได้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้
การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ การผลิตบัณฑิตและวิจัย ส่วนประกอบส าคัญที่
น ามาพิจารณามีดังนี้  
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1.  ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบที่สอง (พ.ศ.
2549-2553) ของ สมศ. 

2. ตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษาของ สกอ. 

3.  ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

4.  ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อดัชนีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.  ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ 
 
1.2  แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี  
 

กิจกรรมด าเนินการ 
 

พ.
ย.
 - 
พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.

 
พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.
ค.

 
ก.
พ.

 
มี.
ค.

 
เม
.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.

 
ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.

 

1. วางแผน และปรับปรุง
แผนด าเนินการ (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน  
ตามตัวบ่งชี้ (D) 

                  

3. ฝ่าย/กอง/ศูนย/์สถานี 
จัดท า SAR เตรียมการ
ประเมินและมีการแต่งตั้ง 
กรรมการประเมินฝ่าย/กอง/
ศูนย/์สถานี 

                  

4.ประเมินฝ่าย/กอง/ศูนย/์
สถาน ี(C) 

                  

 
 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           3 

กิจกรรมด าเนินการ 
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5. ส านัก/สถาบัน น าผล 
(4) มาจัดท า SAR  
เตรียมการประเมินและมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินส านัก/สถาบัน 

                  

6. ประเมินส านัก/สถาบัน 
(C) 

                  

7. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินวิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย 

                  

8. มก. น าผล (6) มา
จัดท า SAR เตรียมรับการ
ประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวิทยาลัย(C)                   

10. มก.ส่งรายงานประกัน 
คุณภาพประจ าปี (SAR)  
ให้ สกอ. และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

                  

11. หน่วยงานทุกระดับ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามผลการประเมิน (A) 
และน าผลการประเมินไป
ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีต่อไป (P) 
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1.3  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี  
 

ส าหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
2. ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณหน่วยงานละ 1 – 3 วัน โดยทุกหน่วยงาน

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี  
3. มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยให้แต่ละคณะ/

หน่วยงานสนับสนุน น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ  
และกรรมการประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมีผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อย 
1 คน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานสามารถพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ผู้ประเมินฯ จาก website http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_ 
Training/qa_training.htm หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่อน าเสนอให้ส านักประกัน
คุณภาพจัดท าค าสั่งแต่งต้ังต่อไป 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยส านัก
ประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากส านักประกันคุณภาพ ท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินฯ แต่ละชุด ทั้งนี้ หากจ านวนบุคลากรส านักประกันคุณภาพ 
ไม่เพียงพอ ส านักประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ส านักประกัน
คุณภาพจัด เข้าเป็นฝ่ายเลขานุการ  

5. ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน (Common Data Set) ก าหนดให้ส่ง
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อส านักประกันคุณภาพจะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จัดท ารายงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_%0bTraining/qa_training.htm
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_%0bTraining/qa_training.htm
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และสอดคล้องตรงกันกับ SAR ของหน่วยงาน  ทั้งนี้ SAR ของหน่วยงานต้องจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าไปประเมินคุณภาพประจ าปี 

6. ภายหลังรับการประเมินฯ แล้ว รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงานให้ปรับแก้ไขตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
และส่งมาที่ส านักประกันคุณภาพภายในวันที่ 20 กรกฎาคม (ยกเว้นหน่วยงานที่
ได้รับการประเมินหลังวันท่ี 20 กรกฎาคม) 

7. หลังจากคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละ
คณะ/หน่วยงานสนับสนุนแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินไปยังหน่วยงานที่
รับการประเมินฯ และส านักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน  

8. ให้หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 

9. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

 คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า 
- เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือทีม่หาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหรือ
ภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
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 การตรวจประเมินในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าให้ใช้
เกณฑ์ดังนี้ 

- ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายใน
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. และไม่เป็นบุคลากรใน
ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน 
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                  บทที่บทที่  2        เกณฑ์ประเเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมินคุณภาพภายใน  
  

การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็นส าคัญ 
 
การก าหนดเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน  

 ก าหนดให้ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 3 
คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียง
บรรลุเป้าหมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย และมีพัฒนาการ หรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 

ตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ส าหรับเกณฑ์ประเมินแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวน สัดส่วน 
ร้อยละ และเกณฑ์เชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบข้อ (เป็นเกณฑ์ให้คะแนนโดยนับจ านวนข้อ
ที่ท าได)้ และแบบระดับ (เป็นเกณฑ์ให้คะแนนการด าเนินงานเรียงล าดับแบบขั้นบันได)  
 
การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้   

การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้มีความหมายของ
คะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 3 คะแนน ซึ่งมีความหมายของการให้คะแนน ดังน้ี 

- คะแนน 1 หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดบางส่วนและ
ต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น หรือผลการด าเนินงานต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น 

- คะแนน 2 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในระดับที่
ยอมรับได้และใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการด าเนินงานท่ีใกล้เคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดครบถ้วน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือมีผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน 
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ในกรณีที่ยังไม่มีการด าเนินการ หรือไม่มีผลการด าเนินงาน หรือ 
ผลการด าเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0   

การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย  
การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานในรอบปีที่ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือสูงกว่าเป้าหมาย ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมายต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานอ้างอิงด้วย โดยการก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนด 
ต่ ากว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

การประเมินพัฒนาการเทยีบกับผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผ่านมา  
การประเมินพัฒนาการ ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานในปีที่ประเมินเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยตัวบ่งชี้ที่มี
พัฒนาการพิจารณาจาก 2 กรณี ดังนี ้

1.   ผลการด าเนินงานในปีที่ประเมินสูงกว่าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
หรือ 

2.   ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 และผลการ
ด าเนินงานในปีที่ประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 เช่นเดียวกัน  

ในกรณีที่ไม่มีผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม่มี
การประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่าว จะถือว่ายังไม่มีพัฒนาการ 

ส าหรับการสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการ
ประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน เช่นเดียวกับเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           9 

รายตัวบ่งชี้ทั้ งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผลการด า เนินงาน 
ทุกองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1  การแปลความหมายผลการด าเนินงานทุกองค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

 1.50 การด าเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51 – 2.00 การด าเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
2.01 – 2.50 การด าเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพระดับดี 
2.51 – 3.00 การด าเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพระดับดีมาก 
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                  บทที่บทที่  3      ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้การการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายในส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม 
6 องค์ประกอบคุณภาพ  มีตัวบ่งชี้บังคับทั้งหมด 21 ตัวบ่งชี้ และให้หน่วยงานเลือก 
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน โดยตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  
ตารางที่ 3.1 จ านวนและล าดับของตัวบ่งชี้บังคับในการประเมินคุณภาพภายใน

ตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบที่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนงาน 

- 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

2 

2. ภารกิจหลัก  - 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
และ 2.2 

3 

3. การบริหารและจัดการ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 

5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 
3.3, 3.5 และ 3.7 

2 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4,  
และ 3.6 

8 

4. การเงินและงบประมาณ - 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
และ 4.2 

1 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

3 

5. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 1 
ตัวบ่งชี้  5.1 

1 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

2 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

2 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  
และ 6.3 

3 

รวม 1 11 9 21 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดตัวบ่งชี้บั งคับการประเมินคุณภาพภายในตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน และความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ภายนอก 

ล าดับ
ที่ 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป ี

 องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน                 2 ตัวบ่งชี ้
1 1.1 มีการก าหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ 

สกอ. 1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

2 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

สกอ. 1.2 ผลผลิต ปีงบประมาณ 

 องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้บังคับ)                                                             3 ตัวบ่งชี ้
3 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทาง

วิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อบุคลากรประจ า 

สกอ. 5.3 
สมศ. 3.1 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

4 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สกอ. 5.4 ผลผลิต ปีการศึกษา 
5 2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการ 
มก. กระบวนการ ปีการศึกษา 

 องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ                                                       8 ตัวบ่งชี ้
6 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบ 

ธรรมาภิบาล และภาวะผู้น า 
มก. กระบวนการ ปีการศึกษา 

7 3.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ สกอ. 7.3 กระบวนการ ปีการศึกษา 
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ล าดับ
ที่ 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป ี

8 3.3 มีกระบวนการและกลไกในการบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารง 
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

สกอ. 7.4 กระบวนการ ปีการศึกษา 

9 3.4 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหน่วยงาน 

สกอ. 7.6 
ก.พ.ร. 13 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

10 3.5 มีการน าระบบบรหิารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการ 

สกอ. 7.8 กระบวนการ ปีการศึกษา 

11 3.6 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

สกอ. 7.9 
ก.พ.ร.12.2 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

12 3.7 มีระบบการมอบหมายงาน 
ตามใบมอบหมายงาน (JA)   

มก. กระบวนการ ปงีบประมาณ 

13 3.8 ร้อยละของบุคลากรประจ าทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

สมศ. 5.11 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ                                           3 ตัวบ่งชี ้
14 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร  

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สกอ. 8.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

15 4.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
หน่วยงานร่วมกัน 

สกอ. 8.2 กระบวนการ ปีงบประมาณ 

16 4.3 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

มก. ผลผลิต ปีงบประมาณ 



14           คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี ้ ความ
เชื่อมโยง 

ประเภท รอบป ี

 องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ                            2 ตัวบ่งชี ้

17 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

สกอ. 9.1 กระบวนการ ปีการศึกษา 

18 5.2 ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน 

สกอ. 9.3 
ก.พ.ร. 7.1 

ผลผลิต ปีการศึกษา 

 องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบด าเนินงาน                         3 ตัวบ่งชี ้

19 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

มก. กระบวนการ ปีงบประมาณ 

20 6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการ 

ก.พ.ร.10 ผลผลิต ปีงบประมาณ 

21 6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ก.พ.ร.10 ผลผลิต ปีงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินการ
ตามพันธกิจแต่ละด้านต้องค านึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ ดังนั้น การก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์  
 กลยุทธ ์หมายถึง วิธีการอันแยบคาย หรือกุศโลบายต่างๆ ในการด าเนินงาน 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน จากแผนกลยุทธ์น ามาจัดท าแผนด าเนินการ 
แผนปฏิบัติการ หรือแผนงานประจ าปี ซึ่งเป็นแผนการท างานของเวลา 1 ปี ในแผน 1 ปี
นี้จะมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดว่าจะต้อง
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ท าให้ได้ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวนี้จะน าไปค านวณตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 อย่างสม่ าเสมอ (ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 6) หมายถึง มีการด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่ควรด าเนินการทุกครั้ง นั่นคือ มีการวิเคราะห์แผนการด าเนินงานกับแผน  
กลยุทธ์ทุกปี เนื่องจากแผนการด าเนินงานเป็นแผนที่จัดท าเป็นรายปี ส่วนการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับแผนของชาติ และสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ด าเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติ หรือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
 อย่างต่อเนื่อง (ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 7) หมายถึง มีการน าผลการ
ประเมินและผลการวิเคราะห์ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรุง
แผนการด าเนินงานทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน  

4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ  

7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
5 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน 
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ยุทธศาสตร์ของชาติใน
ด้านต่างๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) ของการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนด
เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

4. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ (goal) เป้าหมาย (target) กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสม่ าเสมอ  
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5. มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะห์ในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุง 
กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนข์องหน่วยงาน  
2. แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

หน่วยงาน  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีกลไกการด าเนินงานเพื่อ

ก าหนดปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ ์แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงาน  

4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์
กับภารกิจหลักของหน่วยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถ้ามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

5. รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
ทุกภารกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการรายงาน
การด าเนินงานในตัวบ่งชี้นี ้

8. เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
ก าหนด 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยประเด็นของการประเมินผล ได้แก่ ด้าน
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์   
 ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด หมายถึง ตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดโดยหน่วยงาน ตามที่ปรากฏในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 – 74  

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 – 89  

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 – 100  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบ

ปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น  
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           21          



2.1  ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ  

2.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้และความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล  

2.3   การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน  

สูตรในการค านวณ 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

 
 

100 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
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 ส านัก และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย หรือให้บริการแก่หน่วยงาน
อื่นๆ การก าหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จึงต้องชี้บ่งคุณลักษณะของภารกิจ
ให้การสนับสนุน/การให้บริการของหน่วยงาน เช่น เงื่อนไขและขอบข่ายการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย และการควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 มีตัวบ่งชี้บังคับ 3 ตัว ที่เหลือเป็นตัวบ่งชี้ให้หน่วยงานเลือก รายละเอียดมี
ดังนี ้

ตัวบ่งชี ้ ประเภท แหล่งที่มา 
ตัวบ่งชี้บังคับ 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแขง็ของสงัคม ชุมชน 
ประเทศชาติ นานาชาติต่อบุคลากรประจ า 

ผลผลิต สกอ. 5.3 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลิต สกอ. 5.4 
2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
กระบวนการ มก. 

ตัวบ่งชี้เลือก / (เฉพาะหน่วยงาน) 
 ด้านการเรียนการสอน   

2.4 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
(กองบริการการศกึษา) 

กระบวนการ สกอ. 2.1 

2.5 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก 
มีส่วนร่วม (กองบริการการศึกษา) 

กระบวนการ สกอ. 2.3 

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาเอก หรอืเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า (กองการเจ้าหน้าที่) 

ปัจจัยน าเข้า สกอ. 2.5 

2.7 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
(กองการเจ้าหน้าที่) 

ปัจจัยน าเข้า สกอ. 2.6 
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ตัวบ่งชี ้ ประเภท แหล่งที่มา 
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน (กองบริการการศึกษา) 
กระบวนการ สกอ. 2.8 

2.9 ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ  
5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(กองกิจการนิสิต) 

ผลผลิต สกอ. 2.12 

2.10 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ปัจจัยน าเข้า สกอ. 
2.13 

2.11 จ านวนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีที่ผ่านมา  
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

ผลผลิต สมศ. 1.6 

2.12 ร้อยละของจ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ผลผลิต สมศ. 1.7 
และ 1.8 

2.13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  (กองแผนงาน) 

ผลผลิต ก.พ.ร. 6.1 

2.14 ระดับความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยของนิสิต (กองกิจการนิสิต) ผลผลิต ก.พ.ร. 6.2 
2.15 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย์ (กองบริการการศึกษา) 
ผลผลิต ก.พ.ร. 16 

2.16 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(กองบริการการศึกษา) 

กระบวนการ ก.พ.ร. 17 

2.17 ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน  
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

ปัจจัยน าเข้า มก. 

2.18 ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กระบวนการ บัณฑิต
วิทยาลัย 

2.19 ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียน 
และมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 

กระบวนการ ส านัก 
ทะเบียนฯ 
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ตัวบ่งชี ้ ประเภท แหล่งที่มา 
2.20 ระดับความส าเร็จของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสาร

ทางการศึกษา 
กระบวนการ ส านัก

ทะเบียนฯ 
2.21 ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบ

เครือข่าย 
กระบวนการ ส านัก

ทะเบียนฯ 
2.22 ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงาน

คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 
กระบวนการ ส านัก

ทะเบียนฯ 
 ด้านการพัฒนานิสิต   

2.23 มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษยเ์ก่า (กองกิจการนิสติ) กระบวนการ สกอ. 3.1 
2.24 มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบั

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  (กองกิจการนิสิต) 
กระบวนการ สกอ. 3.2 

2.25 ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา (กองบริการการศึกษา) กระบวนการ มก. 
 ด้านการวิจัย   

2.26 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งขอ้มูล
ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่อ
จ านวนบุคลากรประจ า 

ผลผลิต ก.พ.ร. 
4.2.3 

 ด้านการบริการทางวิชาการแกส่ังคม   
2.27 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายบริการทางวิชาการ ผลผลิต ส านัก

ส่งเสริมฯ 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

2.28 มีกระบวนการและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ส านักพิพิธภัณฑ์ฯ) 

กระบวนการ สกอ. 6.1 

2.29 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมลูค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์พัฒนา
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ 
(ส านักพิพิธภัณฑ์ฯ) 

ปัจจัยน าเข้า สมศ. 4.2 

 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   
2.30 ศักยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 

และการวิจัย (ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 
ปัจจัยน าเข้า สกอ. 7.5 
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ตัวบ่งชี ้ ประเภท แหล่งที่มา 
2.31 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และศูนยบ์ริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศในรอบปีที่ผ่านมา  
(ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 

ปัจจัยน าเข้า สมศ. 6.9 

2.32 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษาด้าน
นิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบ
ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต  
(ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 

ผลผลิต ก.พ.ร. 14 

2.33 ระดับความส าเร็จของการสืบค้นขอ้มูลตามภารกิจของหน่วยงาน กระบวนการ บัณฑิต
วิทยาลัย 

2.34 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการ ส านัก 
หอสมุด 

2.35 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศ 

ผลผลิต ส านัก 
หอสมุด 

2.36 ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศ 
ทางการเกษตร 

กระบวนการ ส านัก 
หอสมุด 

2.37 ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่พัฒนา 
ขึ้นเอง 

กระบวนการ ส านัก
คอมฯ 

2.38 ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ กระบวนการ ส านัก
คอมฯ 

2.39 ร้อยละของเวลาทีใ่ห้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ผลผลิต ส านัก
คอมฯ 

2.40 ร้อยละของจ านวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีเวลาบริการได้
มาตรฐาน 

ผลผลิต ส านัก
คอมฯ 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับภารกิจเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม ส าหรับประเมินคุณภาพภายใน ในองค์ประกอบที่ 2 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มี
การวงเล็บชื่อหน่วยงานไว้ด้านท้าย ขอให้หน่วยงานประเมินฯ ในตัวบ่งชี้นั้นด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
(บังคับ) 

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อบุคลากร
ประจ า  

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญของการน าความรู้  ความ

เชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ในการด าเนินงานภารกิจด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ชุมชนและ
สังคม อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพ
ของหน่วยงานในการด าเนินงานตามภารกิจนี้ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ

ให้บริการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัย
โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังน้ี 
1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอ่ม 
2) บริการเคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บ

ค่าลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝึกอบรม สมัมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 
5) บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ 

ว่าจ้าง 
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6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) บริการศึกษา วจิัย ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
10) บริการอื่นๆ  

 การนับจ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ ให้นับเฉพาะ
โครงการ หรือในกรณีที่โครงการได้ระบุกิจกรรมไว้ชัดเจนให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้ 
แต่ทั้งน้ีทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้ารับบริการและ
ผลการประเมินกิจกรรม สามารถนับซ้ าได้ถ้าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ
กับกลุ่มคนท่ีแตกต่างกัน 

กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุ่มสาขาวิชาหรือหลาย
หน่วยงานช่วยกันด าเนินโครงการให้นับแยกได้ และถ้าการบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอกและขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่งบุคลากรไปช่วยยกเว้นการ
เป็นวิทยากร ให้รายงานเป็น 1 โครงการตามชื่อโครงการ 

โครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดขึ้น หรือ
ด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้าน
ต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนใน
ด้านการเกษตร ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการ ให้
สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้ 
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 บุคลากรประจ า หมายถึง บุคลากรประจ าสายสนับสนุน (ที่มีสัญญาจ้างทั้ง
ปีการศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน)  

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - 19 ร้อยละ 20 – 29 ร้อยละ 30 หรือมากกว่า  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น รวมถึงการบริการวิชาการที่มี
ค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

2. จ านวนบุคลากรประจ าในปีการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการค านวณ 
 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 
จ านวนบุคลากรประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
(บังคับ) 

ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ  

ประเภทของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นส าคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

 ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  
3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติสังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า  ซึ่งโดยทั่วไปจะ
พิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ความพึงพอใจ  
1.51 – 2.50  

ความพึงพอใจ  
2.51 – 3.50  

ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 
3. จ านวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ  

สูตรการค านวณ  

  ความพึงพอใจ   =   



i

ii

n

nx
 

  

 ix  ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i  (คะแนนเต็ม 5) 
 in  จ านวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i 
  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
(บังคับ) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ

ให้บริการในรอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
(เลือก) 

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ มีการวางระบบ
และกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลง  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้อง

ท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการอยู่ได้ โดยมี
การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรอบปี
การศึกษาที่ประเมิน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 
2548 ของ สกอ.  

การนับจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน (ก) และปริญญาเอก) หลักสูตรระดับปริญญาโทใดๆ ที่เปิดสอนทั้งแผน ก และ
แผน ข ให้นับเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนในแผน ก 
เท่านั้น หากหลักสูตรดังกล่าวมีแต่นิสติลงทะเบียนเรียนในแผน ข จะไม่นับ 

การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก นับหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน (ทั้งนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ
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อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต แต่ไม่นับรวม
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว) 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร  
2. มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต

บัณฑิต  
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุง

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  
4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น 

ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา เป็นต้น  

5. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 
และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
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เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
5 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่ หรือปิดหลักสูตรเดิมให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคมส่วนรวม ทั้งน้ีโดยก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไว้ใน
แผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ให้
อย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. จัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ การก าหนดทิศทางและ
วัตถุประสงค์หลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร การดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
หลักสูตร  

4. มีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับต่างๆ 
ประจ าทุกปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ครบทุกข้อ ร้อยละของบัณฑิตที่ผลิตได้ตรงตามแผน ร้อยละของบัณฑิตที่ท างาน 
ตรงสาขา ทั้งน้ี เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่  

 

 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           37          

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีแผนการผลิตบัณฑิต

และมีระบบ และกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยค านึงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจน
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต เช่น ภาวะการมีงานท า และ
การท างานตรงสาขาของบัณฑิต เป็นต้น 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหาร
หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
(เลือก) 

มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมี
ส่วนร่วม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มหาวิทยาลัยจึงควร
ให้บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ช่วยในการเรียนการสอน และการฝึกงาน ตลอดจนเรียนรู้กรณีศึกษา
ต่างๆ  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร  
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดใน 

หลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอก  
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล  องค์กร 

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. แสวงหาบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  
2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสร้างหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยร่วมมือกับบุคคล องค์กร ชุมชนภายนอก  
3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการ

สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กร และ

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงาน และการปฏิบัติงานในองค์กรภายนอก  

2. แผนการสอนที่ระบุการมีส่วนสนับสนุนของบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอก  

3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมในข้อ 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
(เลือก) 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า  
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์จึงต้องมีความเหมาะสมต่อ  
พันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนด้วย  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับ
วุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
รับรอง (ไม่นับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุดในสาขา
นั้นๆ เช่น ทางด้านสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึ่งเป็น 
วุฒิการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพด้านนี้ เป็นต้น 
 คุณวุฒิอาจารย์ประจ า พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับ หรือเทียบเท่า 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิ
การศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
 อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคลากรประจ าสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจ้างทั้งปี
การศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) 

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยู่
ระหว่างร้อยละ 1 – 39  
หรือ  
วุฒิปริญญาเอกอยู่
ระหว่างร้อยละ 40 – 59  
แต่วฒุิปริญญาตรี  
มากกว่ารอ้ยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยู่
ระหว่างร้อยละ 40 – 59  
และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับ
หรือน้อยกว่ารอ้ยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอก
มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 
60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรี 
มากกว่ารอ้ยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอก
มากกว่าหรือเทา่กับ 
ร้อยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับ
หรือน้อยกว่ารอ้ยละ 5  

ข้อมูลที่ต้องการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้น นับรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาต่อ โดยให้น าเสนอแยกคุณวุฒิของอาจารย์เป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก 

สูตรในการค านวณ  

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
          จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

 100 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 
(เลือก) 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์  
 อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคลากรประจ าสายวิชาการ (ที่มีสัญญาจ้างทั้งปี
การศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) 
รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้นรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาต่อ 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้น าเสนอแยก

ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 1 – 44  
หรือ  
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู ่
ระหว่างร้อยละ 45 – 69  
แต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป นอ้ยกว่าร้อยละ 
30  

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 45 – 69 
และ  
2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. 
ขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 30  
หรือ  
1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกว่าหรือเทา่กับ 
ร้อยละ 70 และ  
2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. 
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30  

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
เท่ากับ หรือมากกว่า 
ร้อยละ 70 และ  
2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไปเท่ากับหรือ
มากกว่ารอ้ยละ 30  

สูตรในการค านวณ  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน 
                  จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมลาศกึษาต่อ) 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง รศ. และ ศ. รวมกัน 
                 จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมลาศกึษาต่อ) 
 

 

 100 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
(เลือก) 

มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรยีนการสอน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่ก าหนด มีการ

จัดการเรียนการสอนที่สนองความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน  ส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกเพื่อการสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่มีคุณค่า นวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆ แบบฝึก สื่อ
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้
เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือพัฒนาการสอนของผู้สอน โดยมี
เป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PAOR (Plan Action 
Observe Reflex) คือ มีการวางแผน น าแผนไปปฏิบัติ สังเกตผลที่เกิดขึ้น และสะท้อน
ผลว่าสามารถแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรม 

ด้านการเรียนการสอน  
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3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

5. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 3 – 4 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  
2. มีการวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนา 

นวัตกรรมตลอดเวลา  
3. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนของคณะ และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและ
ปรับปรุง 
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2. โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนของคณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ก ากับ ดูแล และประเมินผล กระบวนการส่งเสริม กระบวนการติดตาม
ประเมินผล ข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพร่ผลงาน เครือข่ายวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

4. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

5. ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น การ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาต่างๆ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ
โมดูล การสอนแบบ problem-based learning แบบ research – based learning 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Max@Learn การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจของผู้เรียน เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 
(เลือก) 

ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดา้นสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป้าหมายสูงสุด คือ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การด าเนินการดังกล่าวสะท้อนได้จากคุณภาพของนิสิตและศิษย์เก่าในเรื่องของการ
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 นิสิตหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่อง   
หมายถึง นิสิต หรือศิษย์เก่าที่ได้รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานต่างๆ  
เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัด หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทของรางวัลที่มอบ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 รางวัล หรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ผ่านการแข่งขันหรือได้รับการคัดเลือกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 การนับรางวัลสามารถนับได้ทั้งรางวัลของนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ 
ทุกระดับการศึกษา และหากผู้ได้รับรางวัลนั้นเป็นศิษย์เก่าหลายสถาบัน สถาบัน
เหล่านั้นต่างก็สามารถนับรางวัลนั้นได้ และการนับสามารถนับซ้ าได้ หากนิสิต หรือ
ศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายคร้ัง 

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.003 – 0.015  ร้อยละ 0.016 – 0.029  1. มากกว่าหรือเทา่กับ 
ร้อยละ 0.030 และ  

2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธ์มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 0.060 

หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ 1  
แต่ไม่ได้ข้อ 2 ถอืว่าได้คะแนน 2 

ข้อมูลที่ต้องการ 

 จ านวนและชื่อนิสิตและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ทั้งนี้ ให้นับนิสิตที่ได้รางวัล 
ในรอบปีปัจจุบันจากนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีที ่
ผ่านมา 
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สูตรในการค านวณ 
 

เกณฑ์คะแนน 1 คะแนน 2 และคะแนน 3 ข้อ 1 

จ านวนนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน 
จ านวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 
เกณฑ์คะแนน 3 ข้อ 2 

จ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จ 
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ 
วิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาปัจจุบัน 
จ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จ 
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 100 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 
(เลือก) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติเปน็ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

หลักการและเหตุผล 
 หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย คือ การ
ฝึกนักวิจัยภายใต้การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ทั้งนี้ โดยท า
หน้าที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี้นี้นอกจากแสดงถึงการมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตแล้ว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเป็นวิธีการ
ฝึกฝนนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดที่จะเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งหมด  

การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากประจ าอยู่ในสาขาหนึ่ง แล้วไปเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับอีกสาขาหนึ่งภายในมหาวิทยาลัย สามารถน ามานับได้ แต่
จะไม่นับหากเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น (เพราะข้อมูลนี้จะ
นับในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ “ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า”) 

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 50 – 69 ร้อยละ 70 – 89 ร้อยละ 90 หรือมากกว่า 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร นับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

3. ค าสั่งของบัณฑิตวิทยาลัยที่แต่งต้ังให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

สูตรในการค านวณ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
 
 
 
 
 
 
 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 
(เลือก) 

จ านวนวิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดร้ับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีที่ผ่านมา 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของนิสิตว่า
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติมากน้อยเพียงใด ภายในรอบปีการศึกษา 
ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 จ านวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีการศึกษา  หมายถึง จ านวนผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการของนิสิตหรือของบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี 
โท และเอก หรือนิสิตภาคปกติ หรือนิสิตภาคนอกเวลาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการประเมินจะนับเฉพาะจ านวน
วิทยานิพนธ์หรือจ านวนชิ้นงานเท่านั้น และสามารถนับซ้ าจ านวนครั้งที่ได้รับรางวัล 
หากผลงานนั้นได้รับรางวัลหลายครั้งในรอบปีการศึกษา 
รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. – 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 5  6 – 8 มากกว่าหรือเทา่กับ 9 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลใน

รอบปีการศึกษา 
2. ชื่อนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ์/ผลงานวิชาการ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ และ

เดือนและปีที่ได้รับรางวัล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 
(เลือก) 

ร้อยละของจ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ตอ่
จ านวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  
โดยน างานวิทยานิพนธ์ไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร/การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

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

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์ 
บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 
จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก (โดยจะต้องเป็นบทความไม่ใช่บทคัดย่อ)  
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล และ
วารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์  และการ
เผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนิสิต
ปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการน าเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ (การ
เทียบเท่าการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ให้ใช้เกณฑ์ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel 
journal.htm)  

บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการน าเสนอในการประชุม/สัมมนา
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
และเอก ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ ส าหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  

http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel%20journal.htm
http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel%20journal.htm
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ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ
ของผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ และไม่ได้สอนในสถาบันของผู้ส่งบทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 80 – 100     ร้อยละ 100 ในจ านวนนี้

เป็นวารสารระดับชาต ิ
ขึ้นไปไม่เกินร้อยละ 15 

ร้อยละ 100 ในจ านวนนี้
เป็นวารสารระดับชาติขึ้น
ไปมากกว่าร้อยละ 15 

ข้อมูลที่ต้องการ  
1. จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก ของผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. จ านวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใน

ปีการศึกษานั้นทั้งหมด 
3. หลักฐานรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ไม่ใช่บทคัดย่อ เป็น
บทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ 

สูตรในการค านวณ  
จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 

จ านวนวิทยานพินธ์ทั้งหมด 
หมายเหต ุ

1. วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation 
Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล Science 
Direct ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online 

 100 
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Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE 
เป็นต้น 

2. วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่คณะ
บรรณาธิการต้องเป็นชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัย
จากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 

3. วารสารระดับชาติ ได้แก่ วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่ม
ต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

4. การแจงนับบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะไม่นับซ้ าบทความนั้นแม้ว่าจะมีการตีพิมพ์
เผยแพร่หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

5. ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และเอก ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
และเอกทั้งหมดของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาโดยให้
น าเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

6. ผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีการศึกษานั้นๆ 
7. การตีพิมพ์ในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ 

 
ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosis = http://www.biosis.org/ 

http://portal.isiknowledge.com/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.sciencedirect.com/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/


56           คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ 

(select ebscohost and then academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานข้อมูลที่ 
สกว. ให้การรับรองด้วย โดยหน่วยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารดังกล่าวได้
จาก http://www.trf.or.th 

แหล่งในการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
1. วารสารระดับชาต ิ
2. วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  
3. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.info.scopus.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.infotrieve.com/
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 
(เลือก) 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑติของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณัฑิต 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยถือเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิต
และการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยทั่วไปแล้วการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ด้านที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา
นั้นๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอย่างน้อยต้องเก็บข้อมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยระดับ
ความพึงพอใจให้ส ารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ  พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของ

บัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบด้วย 
3 ประเด็น ดังนี ้

1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานใน
สาขานั้นๆ  

2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน   
3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

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

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 65  ร้อยละ 66 – 80  ร้อยละ 81 – 100  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.14 
(เลือก) 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อมหาวทิยาลัยของนิสิต 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ

ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี ้

1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ/ส านัก 

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑก์ารประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – 65  ร้อยละ 66 – 80  ร้อยละ 81 – 100  

ข้อมูลที่ต้องการ 

 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนิสิตที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษาที่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.15 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์และก ากับดูแลให้มีการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1. มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านๆ มา และน า
ผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ชุดใหม่หรือปรับปรุง
บทบาทหน้าที่ของกรรมการฯ ชุดเดิม  

2. มีการสรุปผลการด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย  ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) วันที่ 8 พฤษภาคม 
2550 ในรอบปีที่ผ่านมา และน ามาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีที่ประเมิน โดยมีเป้าหมายที่
เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่
มหาวิทยาลัยประกาศใช้ 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้น
ตามประเด็นที่ 2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ หรือผู้มีอ านาจ 
ทั้งนี้ ต้องมีการจัดท าคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณาจารย์
และผู้เก่ียวข้องรับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได้ 
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4. มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูล
ป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งเชิงบวก และเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่นที่มีต่อ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์จากผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และมหาวิทยาลัยน าข้อมูลนี้ไปใช้อย่างเป็นระบบในการก ากับ
ดูแล และการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

5. มีการพัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระท าผิด
จรรยาบรรณฯ มีการก าหนดหรือปรับปรุงมาตรการก ากับดูแล และด าเนินการกับผู้ไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางให้รางวัลผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ 

6. มีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้มี
อ านาจ และ/หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 

1 – 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

4 – 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

ครบ 6 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา 
2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลจากสรุปรายงาน

ดังกล่าวมาใช้เพื่อทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

3. ผลสรุปการทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
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4. ประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เพื่อการเพิ่ม-ลดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม 

5. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการส่งเสริมและก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 
ดังน้ี 

5.1 รายงานสรุปที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริม
และก ากับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 

5.2 เอกสาร/หลักฐานการจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยได้น าสรุปผลการด าเนินงานมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น และน ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีที่ประเมิน 
โดยแนวทางนี้ต้องระบุเป้าหมายการส่งเสริมและก ากับดูแลที่เป็นรูปธรรม และก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

6. เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนว
ทางการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจ 

7. คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และประกาศ ค าสั่ง 
หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการประกาศใช้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ที่ได้รับความ
เห็นชอบนั้นอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสามารถท าให้คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก และหน่วยงานระดับอื่นได้รับทราบ
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

8. ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น ซึ่งควรมีมากกว่า 
2 ช่องทาง ที่ท าให้สามารถรับข้อมูลป้อนกลับ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของ
คณาจารย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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9. เอกสาร/หลักฐานจริงหรือระบบจัดเก็บเอกสารที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ช่องทางดังกล่าว 

10. เอกสาร/หลักฐานที่ผู้รับผิดชอบได้จัดท าสรุปข้อมูลดังกล่าว และเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจ 

11. ระบบและกลไกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

12. รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้น าระบบและ
กลไกที่พัฒนาขึ้นนี้ มาใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผน
ป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือน ามาปรับปรุงมาตรการการก ากับดูแลผู้ไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

13. เอกสาร รายงานที่สรุปวิธีการ /แนวทาง ซึ่ งได้รับอนุมัติจากสภา
คณาจารย์/ที่ประชุมคณบดี หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็น
แบบอย่างได้ 

14. รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ 

15. รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้า และสรุปการประเมิน
ประสิทธิผลการด าเนินงานที่ได้เสนอต่อผู้มีอ านาจและ/หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงานหรือทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในปีต่อไปได้ 

16. หลักฐานยืนยันวันหรือระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบเสนอรายงานสรุปผล
ดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจและ/หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.16 
(เลือก) 

ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของมหาวิทยาลัยในการจัด
การศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนด
ไว้ว่า "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด" 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 ประสิทธิภาพการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการสอนที่
ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้เรียน และจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
สอนมากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
ส่วนบุคคล  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและ
นอกคณะ โดยมหาวิทยาลัยเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการก าหนดจ านวนหน่วยกิตหรือจ านวน
ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Internet) มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่ผู้เรียนจะศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  
1.  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่  (อย่างน้อย 

ร้อยละ 75 ของอาจารย์ประจ า) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 

2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 
75 ของอาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และ
น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่  (อย่างน้อย
ร้อยละ 75  ของอาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้  
โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยน าข้อมูลผลการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนตามประเด็นที่ 3 มาด าเนินการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าส่วน
ใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของอาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 

5. มหาวิทยาลัยน าข้อมูลผลการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนตามประเด็นที่ 3 หรือการจัดให้มีการประเมินผลการจัดการสอน
ของอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ
อิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถน าผลที่
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ได้มาปรับเปลี่ยน การจัดการสอนของอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75  
ของอาจารย์ประจ า) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ 

6. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 
ร้อยละ 75 ของอาจารย์ประจ า) ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

7. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะ เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ให้
ความส าคัญกับผู้เรียนและประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 – 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นในการส่งเสริม

ให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 

2. การจัดโครงการ /กิจกรรม หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่ยืนยันว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานซึ่งแสดงข้อมูลที่ชัดเจนว่าอาจารย์ประจ า
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจที่จะด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 

4. มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่
ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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5.  คู่มือหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดท า เพื่อเป็นแนวทางให้
คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก สามารถน าไปปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง โดยได้ประกาศหรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานหรือเอกสาร/หลักฐานอื่น ซึ่งแสดงข้อมูลที่
ชัดเจนว่าอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ
เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและ
แต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

7. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของ
การสรุปผลส าเร็จในแต่ละประเด็น เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่าง แบบส ารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

8. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวิธีการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ประจ า ซึ่งอาจ
ใช้วิธีการส ารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพ  ที่ควรออกแบบการเก็บ
ข้อมูลจากผู้สอนและนิสิตหรือบุคคลอื่น เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

9. รายงานผลการส ารวจหรือผลการวิจัยหรือผลการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าขึ้น พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
ว่าได้มีการน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ได้ 

10. เอกสาร/หลักฐานประกอบอื่น  ๆเช่น แผนการจัดประสบการณ์หรือการจัด
กิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงเรียน
ภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
และการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โครงงานของนิสิต ตัวอย่างสื่อการสอน เทคโนโลยี 
ที่น ามาใช้สนับสนุนการสอนและการค้นคว้า เป็นต้น 
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11. เอกสาร/หลักฐานเช่นเดียวกับประเด็นที่  3 แต่มีสาระส าคัญเรื่อง
ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน 

12. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้น าผลการส ารวจหรือการ
วิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพมาใช้ปรับปรุงพัฒนาให้อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนได้ 

13. เอกสาร/หลักฐานเช่นเดียวกับประเด็นที่  3 และประเด็นที่  4 แต่มี
สาระส าคัญเรื่องผลการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งแสดงรายละเอียดของ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

14. เอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าอาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย
ใช้ผลจากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนการจัดการสอนให้
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ 

15. รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
อาจารย์ประจ าได้จัดท า 

16. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ประจ า น าผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้
พัฒนาผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได ้

17. รายงานสรุปหรือแผนภาพที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงว่ามหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน
ระดับหลักสูตร และ/หรือระดับสาขาวิชา และ/หรือระดับคณะที่น ามาจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย 

18. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยจากการ
ด าเนินงานในปีที่ประเมิน 
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19. รายงานสรุปผลดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลหรือมีรายละเอียดที่อธิบายได้
ว่าสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนอย่างไร มีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ซึ่งต้องสะท้อนผลในด้านประโยชน์ที่
ผู้ เรียนได้รับ และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได ้
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ตัวบ่งชี้ที ่2.17 
(เลือก) 

ร้อยละของหลักสูตรบัณฑติศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

ประเภทของตวับ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อรักษามาตรฐานของหลักสูตรภายในให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ซึ่งเป็นหลักประกันในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑก์ารประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 79  ร้อยละ 80 – 99  ร้อยละ 100 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศกึษาที่ได้มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ทั้งหมด 
2. จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศกึษาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

สูตรในการค านวณ 
จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
หมายเหตุ 
 ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนที่ได้มาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดที่
เปิดสอนในปีการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ได้มาตรฐานหลักสูตรให้นับสะสม  
(ให้นับรวมหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติมาตั้งแต่ก่อนหน้าปีที่รับการประเมินรวมมาด้วย) 
และการแจงนับให้นับตามสาขาวิชาที่เปิดสอน มิใช่นับตามชื่อปริญญา เช่น วท.ม. 
(ชีววิทยา) ประกอบด้วย สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา สาขาพฤกษศาสตร์ สาขา 
พันธุศาสตร์ สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป และสาขาสัตววิทยา ให้นับรวม เป็น 6 
หลักสูตร 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.18 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนด าเนินงานที่ก าหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และผู้รับผดิชอบ  
การรับบุคคลเขา้ศึกษา 

2. มีการจัดท าคู่มือการรับสมคัร 
3. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมคัรอย่างน้อย 3 ช่องทาง  
4. มีการด าเนินงานรับบุคคลเข้าศกึษา บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
 4 – 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ระเบียบการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
2. คู่มือการรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
3. ค าสั่งแต่งตั้งผูร้บัผิดชอบ/ผู้ตรวจสอบ 
4. รายชื่อนิสิตใหม ่
5. เอกสารรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และการประเมนิผล 
6. เอกสารแสดงการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.19 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบ
ตัวเป็นนิสิตใหม่ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ การ
บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านระบบเครือข่าย การช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคาร การส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ และการท าบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ ซึ่งจะ
ท าให้กระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดับ) 
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม ่
3. มีการแนะน าขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
4. มีการด าเนินการส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าบัตรประจ าตัวนิสติใหม่ บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ใน

แผนการด าเนินงาน 
6. มีการจัดท าสรุปข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่ 
7. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
8. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 – 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงานการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
2. เอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
3. เอกสารสรุปผลการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 
4. เอกสารสรุปผลการจัดท าบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ 
5. เอกสารสรุปข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่ 
6. หลักฐานแสดงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
7. หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.20 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการตรวจสอบ 
และออกเอกสารทางการศกึษา 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสาร
ทางการศึกษาแก่นิสิต ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและสถิติในการให้บริการ รวมถึงการน าความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์
และประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดับ) 
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าคู่มอืการปฏบิัติงานการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการ

ศึกษา 
3. มีการแนะน าขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการ

ศึกษา 
4. มีการเก็บสถิติการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
5. มีการด าเนินงานให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 

บรรลตุามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6. มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
8. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 – 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงาน ตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
2. คู่มือการปฏิบัตงิานการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
3. เอกสารแนะน าขัน้ตอนการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการ

ศึกษา 
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา 
5. เอกสารการติดตามหรือประเมนิความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการ 
6. เอกสารการวิเคราะห์ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อน ามา

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.21 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผา่น
ระบบเครือข่าย 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย การจัดท า
ข้อมูลรายวิชา และวันเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร ซึ่งจะท าให้
การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

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

เกณฑ์มาตรฐาน   (ระดับ) 
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าข้อมูลรายวิชาที่เปดิให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
3. มีการแนะน าขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เพื่อ

การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 

บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการด าเนินงาน การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
2. เอกสารการจัดท าข้อมูลรายวชิาที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย 
3. เอกสารแนะน าขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร 

เพื่อการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
4. เอกสารสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ

เครือข่าย 
5. เอกสารประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
6. เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปปรับปรงุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.22 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงาน
คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย การจัดท าข้อมูลรายวิชาที่มีการกรอกคะแนน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนที่ต้อง
กรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย การให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนน ซึ่งจะท าให้การ
กรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด 

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

เกณฑ์มาตรฐาน   (ระดับ) 
1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
2. มีการจัดท าข้อมูลรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย 
3. มีการให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ

เครือข่าย 
4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
5. มีการจัดท าสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานการกรอกคะแนนและรายงาน

คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 
6. มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่าน

ระบบเครือข่าย 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. แผนการด าเนินงานการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย 

2. เอกสารการจัดท าข้อมูลรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอนที่ต้องกรอกคะแนน
ผ่านระบบเครือข่าย 

3. เอกสารหลักฐานการให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนนและรายงาน
คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

4. เอกสารสรุปผลข้อมูลการด าเนินงานการกรอกคะแนนและรายงาน
คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

5. เอกสารประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่าน
ระบบเครือข่าย 

6. เอกสารแสดงการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.23 
(เลือก) 

มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า   

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความครอบคลุมของการให้บริการต่างๆ ที่
จัดให้แก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เช่น บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์   
การจัดบรกิารแก่นิสิตและศษิย์เก่า   หมายถึง  

1. การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น การจัดสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ  

2. การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น หอพัก
นิสิต สภาพแวดล้อม ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่าย
อาหาร  

3. การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
4. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น 

ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็น
แก่นิสิตและศิษย์เก่า  

5. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและ 
ศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ  

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตชั้นปีที ่1  
2. มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนิสิต 
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  
4. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
5. มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า  
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและ 

ศิษย์เก่า  
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจ า 

ทุกปี  
8. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการ

จัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 7 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. ส ารวจความต้องการจ าเป็น (needs assessment) ของนิสิตปีที่ 1  
2. จัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นิสิต เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ และสื่อ
การเรียน เป็นต้น  
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3. จัดบริ การด้ านกายภาพที่ ส่ ง เสริมคุณภาพชี วิ ตของนิสิ ต  เช่ น
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย สภาพห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกายและโรงอาหาร 
เป็นต้น  

4. จัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการ  

5. จัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและศิษย์เก่า เช่น 
ทุนกู้ยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหล่งทุนศึกษาต่อ เป็นต้น  

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
7. ประเมินคุณภาพของการให้บริการและคุณภาพชีวิตของนิสิตเป็นประจ า

ทุกปี เพื่อน าไปพัฒนาการบริการ  

ข้อมูลที่ต้องการ 
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าคณะมีการจัดบริการแก่นิสิต

และศิษย์เก่าใน 5 เรื่อง ได้แก่ บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ บริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการให้ค าปรึกษา 
บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า  และโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า ดังต่อไปนี ้ 

1. เอกสารหรือหลักฐานการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1  
2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแก่นิสิต

และศิษย์เก่า  
3. หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดบริการให้แก่นิสิตและ 

ศิษย์เก่า ได้แก ่ประกาศ แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ website ของ
มหาวิทยาลัย  
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4. ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจ านวนหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่จัดหาเข้าห้องสมุด หรือจัด
ให้บริการแก่นิสิต 

5. หลักฐานโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ในการ
พัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  

6. ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนิสิตและศิษย์เก่าจากฝ่ายกิจการ 
นิสิตของมหาวิทยาลัย  

7. รายชื่อหน่วยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แต่ละหน่วย
จัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและศิษย์เก่าเกี่ยวกับการ 
บริการที่ได้รับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.24 
(เลือก) 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ  
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ค าอธิบาย/นิยามศัพท์    
 กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะ/
มหาวิทยาลัย และโดยสโมสรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) คุณธรรมและจริยธรรม (2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรมไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดกลุ่ม
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมจะอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน 
รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 
คณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการส่งเสริมให้คณะ และสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุก
ประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี  
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2.1 กิจกรรมวิชาการ  
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
2.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
2.4 กิจกรรมนันทนาการ  
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย 
มหาวิทยาลัยและสโมสรนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา  

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม  ทั้งโดย

คณะ/มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิตท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
แต่ละระดับการศึกษา  

2. มีการส่งเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบถ้วนอย่างน้อย
ในกิจกรรมต่อไปนี้  

2.1 กิจกรรมวิชาการ  
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
2.4 กิจกรรมนันทนาการ  
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2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
3. มีการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม  

ทั้งที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิตต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่
เกีย่วข้องทุกสิ้นปีการศึกษา  

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
อย่างต่อเนื่อง (ต่อเนื่อง หมายถึง มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมทุกคร้ังหลังการประเมิน) 

ข้อมูลที่ต้องการ 
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม

กิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ  
1. ค าสั่งแต่งตั้ง หรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะท างาน หน่วยงานเพื่อ

ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. จ านวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนิสิต จ าแนกตามประเภท 
กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต 
4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการส่งเสริมงานกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย 
5. คู่มือนิสิตจากฝ่ายกิจกรรมนิสิต 
6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิต 
7. เอกสาร สือ่ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.25 
(เลือก) 

ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา   

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 อาจารย์ที่ปรึกษานับเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่งในการขัดเกลาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สอดคล้องตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนานิสิตให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญประการ
หนึ่งของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนานิสิตได้  
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง ผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการติดตามดูแลให้การ

ช่วยเหลือและประสานงาน แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนให้อาจารย์ 

ที่ปรึกษาดูแลนิสิต และมีการประสานงานผู้ปกครอง และมีการนิเทศอาจารย์ โดย
ก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน ที่ท าให้นิสิตได้รับการดูแล 
ให้ค าปรึกษา แนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การมี
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา การก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  
แก่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดนิ เทศอาจารย์  
การประสานงานกับผู้ปกครอง เป็นต้น  

คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้น เพื่อท า
หน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.  25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา 

แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทุกปี 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม่ จรรยาบรรณ

อาจารย์ ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี ค าสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

แผนการพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.26 
(เลือก) 

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รบัหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือ ไดร้ับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ ต่อจ านวนบุคลากรประจ า   

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 การจดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537   กฎหมายลิขสิทธิ์มี
วัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครอง ป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและทางศีลธรรม 
ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากความนึกคิด และสติปัญญาของตน 
นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวคือ  เมื่อ 
ผู้สร้างสรรค์ได้รับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายและสติปัญญาของตน ก็ย่อมจะ
เกิดก าลังใจที่จะคิดค้นสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานให้แพร่หลายออกไปมากยิ่งขึ้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสติปัญญาของคนในชาติ เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เป็นต ารา หรือหนังสือตามที่

ก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ดังน้ี 
- ต ารา  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  

อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือ
หลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่
วงวิชาการ และ/หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร
หรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่
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เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่
สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ 
และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง 

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 
ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่
สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง โดย  
ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งาน
สร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

2. งานนาฏกรรม (ท่าร า ท่าเต้น ฯลฯ) 
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย  

ศิลปประยุกต์ ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม (ท านอง ท านองและเนื้อร้อง ฯลฯ) 
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีด)ี 
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีด ีดีวีดี ที่มีภาพหรือมทีั้งภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร ์
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ : สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้

สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือผ่านพิธีการใดๆ  
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การคุ้มครองลิขสิทธิ์ : ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้
ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตน ในการท าซ้ า ดัดแปลง  หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน รวมทั้งสิทธิในการให้เช่า โดยทั่วไปอายุการคุ้มครองสิทธิจะมีผลเกิดขึ้น
ทันทีท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และ
คุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต  

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค : การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มี
ผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทาง
วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสู่ตลาดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้ ความบันเทิง และ
ได้ใช้ผลงานที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอ านาจ
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและประกันคุณภาพในการ
พิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มี
กระบวนการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์  
(Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ การได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านส านักพิมพ์ 
หรือหน่วยงานจัดพิมพ์ที่เชื่อถือได้ จะเป็นเครื่องรับรองคุณภาพให้แก่งานวิชาการนั้น 
 บุคลากรประจ า หมายถึง บุคลากรประจ าสายสนับสนุน (ที่มีสัญญาจ้างทั้ง
ปีการศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) 

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

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 10 – 19  ร้อยละ 20 – 29  ร้อยละ 30 หรือมากกว่า 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

1.1 จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในปีการศึกษา 

1.2 จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการที่ ได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในปีการศึกษา 

1.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ หรือ ได้รับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได้ 
ในปีการศึกษา เช่น หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ หนังสือรับรองคุณภาพ 
เป็นต้น 

2. จ านวนบุคลากรประจ าในปีการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหตุ 
1. การด าเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็น

เจ้าของงานลิขสิทธิ์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่ 
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php? Option=com_docman&task=c
at_view&gid=777&Itemid=428 และสามารถด าเนินการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 2 
สัปดาห์ 
 
 
 

http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?Option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?Option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=428
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2. การนับจ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537 ที่ออกให้ในปีการศึกษาที่ประเมิน จาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได้แล้วเท่านั้น โดยไม่นับรวมงาน
วิชาการที่อยู่ในระหว่างยื่นขอหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

3. การนับจ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จะนับได้ต่อเมื่อ
ผลงานวิชาการนั้นได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือต ารา
ทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. โดยส านักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และได้รับการตีพิมพ์ภายในปีการศึกษาที่ประเมิน โดยนับ
การตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซ้ ากรณีได้รับการตีพิมพ์หลาย
ครั้ง และไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ 

สูตรในการค านวณ 

จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ฯ  
จ านวนบุคลากรประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.27 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายบริการทาง
วิชาการ  

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมและชุมชนด้วยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ และขยายขอบเขตในการให้บริการ
ทางวิชาการ 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีแผนในการพัฒนาเครือข่าย 
2. มีการด าเนินงานตามแผน 
3. มีกิจกรรม/โครงการท่ีเกิดขึ้นจากความร่วมมอืของเครือข่าย 
4. มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการด าเนินงานของเครือข่าย 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการพัฒนาเครือข่าย 
2. รายงานการประชุม 
3. เอกสารแสดงความร่วมมือระหว่างส านักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.28 
(เลือก) 

มีกระบวนการและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยมีความสมดุล
ระหว่างการปฏิบัติงานภายใน และภายนอกตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีการบูรณาการเข้ากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย
และการบริการวิชาการ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า
จะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้อง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย
วิธีการอื่นๆ 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการอยู่ได้ โดยมี
การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน

และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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3. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ 
4. มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติ อาทิ การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศลิปะ 
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 

5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ มี 
ความร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ                      
3 ข้อแรก  

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้แรก  

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการ 

ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนงานด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีน่ าไปสู่การสร้างสรรค์งานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการด าเนินงานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
6. มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
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ข้อมูลที่ต้องการ  
1. แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะและหลักฐานการด าเนินงานตาม

แผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

ระเบียบข้อบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
ประชาคม ข้อมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. เอกสารหลักฐานความร่วมมือ  และการให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน
การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.29 
(เลือก) 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมลูค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์พัฒนา
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา สร้าง
เสริมวัฒนธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมให้เหมาะสม 

นิยามค าศัพท์ 
 ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 มูลค่า (in-kind) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณเป็นจ านวนเงิน
เทียบเคียงจากบริการที่วิทยาเขต/มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็น
บุคลากรของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ค่าใช้อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น 
 งบด าเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนค่าใช้สอยวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเส่ือมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน  

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ 0.01 – 0.49 
ของงบด าเนินการ 

ร้อยละ 0.50 – 0.99  
ของงบด าเนินการ 

ร้อยละ 1.00 หรือมากกว่า 
ของงบด าเนินการ 
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ข้อมูลที่ต้องการ   
1. จ านวนค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยใช้ไปในการอนุรักษ์ พัฒนา และ

เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ในแต่ละปีการศึกษา 
2. ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากการที่

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยได้ใช้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละปีการศึกษา 

สูตรในการค านวณ 

ค่าใชจ้่ายและมูลค่าในการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมฯ 
งบด าเนินการ 

หมายเหต ุ  
1. นับเฉพาะโครงการที่ไม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากผู้รับบริการ 
2. นับค่าใชจ้่ายและมูลค่าที่ใชจ้ริงไม่ใช่ที่ตั้งงบประมาณ 
3. นับเฉพาะโครงการที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตพิจารณาเห็นชอบให้ 

ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.30 
(เลือก) 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 
การสอน และการวิจัย 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
หลักการและเหตุผล 

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ควรต้องพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการ 
วางแผนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อ
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุก
ด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ มีระบบป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของข้อมูล
และสารสนเทศ มีระบบส ารองและกู้คืน ตลอดจนเป็นระบบที่มีแผนจัดการกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2. มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมลูของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยผ่านระบบ

เครือข่ายกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานทีก่ าหนด  
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้แรก 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. นโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2. ระบบฐานข้อมลูเพื่อการตัดสินใจ  
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
4. รายงานการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.31 
(เลือก) 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปีที่ผ่านมา   

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

หลักการและเหตุผล 
 มุ่งประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ความส าคัญในการลงทุน
จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน ตัวบ่งชี้นี้บ่งบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียน
การสอน การเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเหมาะสมพอเพียงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์   
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศที่ใช้เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด ได้แก่ งบด าเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ  อุปกรณ์ โปรแกรม 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนิสิต ค่าจ้างบุคลากร และค่า
เส่ือมราคา ต่อจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
 งบด าเนินการ  หมายถึง  งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนและค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) งบด าเนินการคิดจากทั้งสองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดินและ
งบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งน้ีให้คิดตามปีงบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  หมายถึง งบด าเนินการและงบลงทุน ที่เกี่ยวกับ  

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมิเดีย 
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- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ และฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการศึกษา 

- วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศ (กรณีของครุภัณฑ์ให้ใช้ค่าเส่ือมราคา) 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
- ค่าจ้างบุคลากร 

 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES)  
หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการ
ลงทะเบียน ค านวณจากหน่วยกิตนิสิต จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่ารวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ 1 เดือน (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแต่ละภาค
การศึกษา 
รอบระยะเวลา    รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 4,499 บาท/คน 4,500 – 6,999 บาท/คน 7,000 บาท/คน หรือมากกว่า 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. งบด าเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม 

และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการค้นคว้าของนิสิต ค่าจ้างบุคลากร และค่า
เส่ือมราคา 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้น 
สูตรในการค านวณ 

ค่าใชจ้่ายในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.32 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และ
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ครอบคลุม 

ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินการร่วมกันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ด้านนิสิต บุคลากร และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา ข้อมูลด้าน
งบประมาณ และข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานท่ีต่อเนือ่ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลอื่นที่
ส าคัญต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็น
ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษาข้อสนเทศ (Maintain information) ให้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ และลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล  
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กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความส าคัญสูงสุดใน
การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่  ซึ่งมีได้หลาย
กระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

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

1 มหาวิทยาลัยพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนิสิต บุคลากร 
หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดท้ัง 5 ฐานข้อมูล 

2 มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร การเงิน 
และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่
รายงานข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง พร้อมรายชื่อคณะท างานผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล  
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้ สกอ. ภายในเวลาที่ก าหนด 

3 มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

4 มหาวิทยาลัยจัดท าหรือทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

5 มหาวิทยาลัยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านนิสิต 
บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และข้อมูลอื่นๆ 
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เหมาะสม 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           105          

6 มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ด าเนินการในข้อ 1 และ

ข้อ 2 
ด าเนินการในข้อ 1 , ขอ้ 2  
และข้ออื่นๆ อีก 2 ข้อ 

ด าเนินการในข้อ 1 , ขอ้ 2  
และข้ออื่นๆ อีก 3 – 4 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านนิสิต บุคลากร หลักสูตร การเงิน

อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยได้
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ได้ 

2 วันที่ / เวลา ที่มหาวิทยาลัย ได้ป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของ สกอ. 
3 การตรวจสอบข้อมูลตาม URL ของเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยแจ้งมายัง 

สกอ. ว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายชื่อคณะท างาน และ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

4 ระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

5 มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีช่องทางการตรวจสอบโดยก าหนด URL หรือ
การก าหนดสิทธิโดยระบุ Username และ password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
จากส่วนกลาง ในด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และมีช่องทางในการให้
ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาได้ 
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6 Flowchart หรือ  คู่มือการก าหนดสิทธิการเข้าถึ งข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้แสดงข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้
สามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลาง 

7 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
อย่างน้อย 1 กระบวนการ ที่ได้ทบทวนหรือจัดท าในรอบปีงบประมาณ  

8 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลได้สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชน 

9 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นและใช้
ในการก ากับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการด าเนินง านตาม
แผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการ
ส าคัญ ที่สามารถรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับตัวชี้วัด หรือผู้มีอ านาจ ทั้งนี้ อาจ
รายงานในรูปแบบของเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ได ้

10 บันทึก ค าสั่ง ความเห็น หรือการตอบกลับ ทางเอกสารหรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้น าข้อมูลจากการการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยไปใช้
ประโยชน์เพื่อการด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.33 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการสืบค้นข้อมูลตามภารกิจของ
หน่วยงาน  

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลที่สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมี
ความเป็นปจัจบุัน 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีแผนการจัดท าระบบฐานข้อมูล 
2. มีการก าหนดระยะเวลามาตรฐานของข้อมูล และมีผู้รับผิดชอบ 
3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
4. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของขอ้มูล 
5. มีการติดตามและประเมินผล 
6. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ขอ้แรก 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานระบบฐานข้อมูล 
2. แผนปฏิบัติการ 
3. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ผู้ตรวจสอบ 
4. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
5. เอกสารแสดงการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.34 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท 
 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การด าเนินงานห้องสมุดในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสมในเชิงปริมาณและคุณภาพ มี
การวิเคราะห์เนื้อหา การลงรายการตามระบบมาตรฐานสากลในการจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการจัดเตรียมตัวเล่มส าหรับพร้อมให้บริการ โดย
ผู้ใช้บริการสามารถทราบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศระหว่างด าเนินการ  
ทุกขั้นตอน  และสามารถสืบค้นในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้ 
 ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  หมายถึง ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และ
โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุด ห้องสมุดวิทยาเขต และห้องสมุดสาขา 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศร้อยละ 80 ของจ านวนการจัดหาใน

รอบปี 
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3. มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
4. มีการติดตามและประเมินผล 
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการทรัพยากรของผู้ใช้บริการ 
2. แผนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. การระบุผู้รับผิดชอบและรายงานผลการปรับปรุงข้อมูล 
4. หลักฐานที่แสดงการติดตามผลและประเมินผลการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 
5. รายงานการปรับปรุงฐานขอ้มลู 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.35 
(เลือก) 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการรูส้ารสนเทศ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพื่อ

พบปะผู้ใช้บริการในรูปแบบการบรรยาย การฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้
ผู้ใช้เรียนรู้สารสนเทศและเพิ่มทักษะการสืบค้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การแนะน าการใช้ห้องสมุด การสาธิต  
การฝึกอบรม การบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ การน าชมห้องสมุด  
การส่งเสริมการใช้บริการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 60 – 74  ร้อยละ 75 – 79  ร้อยละ 80 หรือมากกว่า 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีม่ีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการ 

สูตรในการค านวณ  
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกิจกรรม/โครงการ 
จ านวนกิจกรรม/โครงการท้ังหมดในปีที่ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.36 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้เห็นถึงภารกิจของศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร  ที่ท าหน้าที่เก็บ
รวบรวมสารสนเทศทางการเกษตรของประเทศไทย และให้บริการสารสนเทศ รวมถึง
ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การเรียนรู้ การวิจัย การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 
 สารสนเทศทางการเกษตร หมายถึง สารสนเทศที่มีเนื้อหาทางด้าน
การเกษตรทุกสาขาและรวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขา  หมายถึง ศูนย์สารสนเทศเฉพาะทาง
การเกษตร โดยท าการรวบรวมและให้บริการสารสนเทศ ความรู้ทางด้านการเกษตร
และสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษา การเรียนรู้  การวิจัย การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย  

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนการให้บริการสารสนเทศทางการเกษตร 
2. มีฐานขอ้มูลหรือชอ่งทางการให้บริการ 
3. มีคู่มือการใช้งาน 
4. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
5. มีการวิเคราะห์หรือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการให้บริการ 
2. ฐานข้อมูลที่ให้บริการ 
3. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล 
4. เอกสารการแสดงการติดตามหรือประเมินผลการให้บริการ 
5. เอกสารรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลการให้บริการเพื่อน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.37 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเอง 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ และ

สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศ ที่พร้อมใช้งาน 
3. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการให้บรกิารระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนพัฒนา/ปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
2. เอกสารแสดงข้อมูล และช่องทางการให้บริการระบบสารสนเทศ 
3. คูม่ือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
4. เอกสารรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 
5. เอกสารแสดงการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.38 
(เลือก) 

ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้เห็นความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการแก่นิสิต และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และรับฟังความคดิเห็นจากผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 

1. ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทั้งหมด 

2. มีเอกสารแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการให้บรกิารอย่างต่อเน่ือง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ใบจอง/ระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
2. แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการให้บริการ 
3. เอกสารแนะน าขั้นตอน เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ บนระบบเครือข่าย 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
5. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
6. รายงานการปรับปรุงการให้บรกิาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.39 
(เลือก) 

ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายหลัก 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักที่
ให้บริการ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 
 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึง เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแก่สมาชิก
เครือข่ายนนทรี และเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในความดูแลของส านักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ติดตามและรายงานผลเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักไม่สามารถให้บริการ 
(down time) 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 97.00 หรือ 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 97.01 – 99.00 ร้อยละ 99.01 หรือ
มากกว่า 

ข้อมูลที่ต้องการ 
 รวบรวมข้อมูลจ านวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักที่มีให้บริการทั้งหมด  
(24 ชั่วโมง   365 วัน) และเวลารวมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ 

สูตรในการค านวณ 

เวลารวมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักท่ีสามารถให้บริการได้  
เวลารวมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักทั้งหมดที่เปิดให้บริการ 

100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.40 
(เลือก) 

ร้อยละของจ านวนระบบคอมพิวเตอร์แมข่่ายที่มีเวลาบริการ
ได้มาตรฐาน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่

ให้บริการได้มาตรฐานที่ร้อยละ 99 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 
เวลาการให้บริการที่ได้มาตรฐาน  หมายถึง เวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายที่ให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของเวลาการให้บริการทั้งหมด 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

น้อยกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ 95 - 98 มากกว่ารอ้ยละ 98 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที่มีเวลาการให้บริการที่ได้มาตรฐาน 
2. จ านวนระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดที่ให้บริการ 

สูตรในการค านวณ  
 

จ านวนระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที่มีเวลาการให้บริการที่ได้มาตรฐาน 
                         จ านวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดที่ให้บริการ 
 
 
 

 100 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผู้น า 

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 มุ่งประเมินศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน หากผู้บริหาร 
มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแล
บุคลากรอย่างดี  เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและก ากับดูแล ติดตามผลการท างานของหน่วยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
(Good Governance) ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคม
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ 

3. หลักความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน หรือปิดบังบางส่วน 

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เราท า ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบ
แล้วยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้ว่าการท างานของเรา
โปร่งใสจริง 
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6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มี
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน 
 ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผู้บริหารน ามาใช้กับบุคลากร
ภายในองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  หรือ
เป็นผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างของพฤติกรรม (Role Modeling) เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงดลใจ 
(Inspiration motivation) เป็นผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) มี
ความสามารถในการกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)  
 ผู้บริหาร (หน่วยงานสนับสนุน) หมายถึง ผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่าย/
สถาน ี

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนงานประจ าปีอย่างชัดเจน 

รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาก่อนการ
ก าหนดแผนงานประจ าปี 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงานประจ าปีตามระบบ
ควบคุมภายใน 

3. ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานประจ าปีเป็นระยะ  

4. ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินฯ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารและ
จัดการ 

5. มีการประเมินภาวะผู้น าและภารกิจของผู้บริหาร 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4  ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับและน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน  
2. ผู้บริหารมีการน าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหน่วยงาน  
3. ผู้บริหารมีการก ากับดูแล ติดตามผลการท างานของหน่วยงาน และ

สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ผู้บริหารมีการประเมินประสิทธิภาพ (การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดให้คุ้ม

ทุนที่สุด ท าให้ได้งานออกมา เน้นรวดเร็ว คุ้มค่า) และประสิทธิผล (การท าแล้วบรรลุ
เป้าหมายผลออกมาพึงพอใจ) ของการด าเนินงานตามแผนประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

5. ผู้บริหารสามารถบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างสมดุลและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

6. ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของผู้บริหาร 
2. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินภารกิจของผู้บริหาร  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
4. รายงานการด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน 
5. อื่นๆ ถ้ามี โดยรายงานจะต้องมีข้อมูลครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
การทีห่น่วยงานมีแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง

ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และน าไปเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุ
ความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้าง
เป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 ม.ิย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู ้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ  
2. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
3. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้  
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้แรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการจัดท าแผนและก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการ

ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

2. มีการด าเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง  

3. มีระบบและกลไกในการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอกด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  

4. มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ  
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานด้านการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

หน่วยงาน และหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. โครงการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตลอดจน

หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม
ของทีมงาน หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักด้านการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลด้าน
การจัดการความรู้ หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

4. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่มีการน าความรู้ด้านการจัดการความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน  

5. จ านวนชุมชนนกัปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู ้ 
6. จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความส าเร็จในการจัดการความรู้ของ 

หน่วยงาน เช่น จ านวนรางวัลต่างๆ ที่บุคลากรได้รับจากการจัดการความรู้ ประสิทธิผล
ของการท างานที่เพิ่มขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  
มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด ผู้บริหารมีการ
มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของ 
แต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการท างาน มีการพัฒนาบุคลากร
ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับ
องค์กรตลอดไป  
ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า
จะต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้อง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย
วิธีการอื่นๆ 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้กระบวนการมีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการอยู่ได้ 
โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
รอบระยะเวลา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 25.. - 31 พ.ค. 25..) 
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงาน
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ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  

4. มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาส
ประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นระบบ  

6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในการท างานเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ขอ้แรก 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษา

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะห์การเข้าออกของบุคลากรทุกระดับ  
ทุกประเภทของหน่วยงาน)  

2. มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ 
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่
มีศักยภาพและความสามารถสูงให้ประสบความส าเร็จ  
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3. มีการมอบหมายงานให้ เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงานและ 
ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการให้โอกาสบุคลากรทุกคนก้าวหน้าในการ
ท างาน โดยมีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร รวมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน และสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะท าให้บุคลากรท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในองค์กรและน า
ผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และหลักฐาน

การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ 

ประกาศ  กฎ ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์  การรับเข้า  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระบบพิจารณา
ความดีความชอบ เป็นต้น  

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของหน่วยงาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม 
ของทีมงาน / คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน  ข้อมูลหรือ
หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เล่ือนต าแหน่งวิชาการ  
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5. สถติิการเข้าออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  
6. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากร  
7. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะ

สั้น ระยะปานกลางและระยะยาว  
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผล

การประเมินไปปรับปรุง 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  

เช่น ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลต่างๆ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับชาติ และนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 

ประเภทของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุ่งประเมินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน ผ่านระบบการท างานที่เป็นไปตาม
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การบริหารที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจการของ
หน่วยงานในทางตรงหรือทางอ้อม  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ 

อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ นิทรรศการ  
2. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่

รับรู้กัน  
3. มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมี

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมี

การด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 ระบบการท างานที่เป็นไปตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ที่มีการ
ประยุกต์ใช้ในระดับสากลมี 5 ประการ ดังน้ี  

1. มีการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในภารกิจที่หน่วยงานด าเนินการ โดยมี
ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการและประชาชน  

2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ  

3. มีการจัดเก็บข้อมูลที่ ได้ รับจากผู้ รับบริการและผู้ที่ เกี่ ยวข้องไป
ประกอบการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของ
หน่วยงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ หรือเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  

4. มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และหรือประชาชน และเครือข่ายต่างๆ  
ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนงานของหน่วยงาน  

5. ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยได้มีการจัดกระบวนการหรือกลไก 
ที่เป็นรูปธรรม หรือได้เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จในการท างานของหน่วยงาน  
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. หลักฐานการด าเนินงานในเรื่องการเปิดเผยข่าวสารแก่ประชาชน 
อย่างโปร่งใสอย่างน้อย 3 ช่องทาง จากเอกสารตีพิมพ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว ประกาศ 
เว็บไซต์ การโฆษณา โลโก้ การจัดนิทรรศการ การแถลงข่าว ฯลฯ 
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2. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  
ตู้รับฟังความคิดเห็น ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ตู้ปณ.เพื่อรับ
เร่ืองร้องเรียน การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

3. หลักฐานการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี ้ 
3.1 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้

จากการรับฟังความคิดเห็น 
3.2 มีผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
3.3 มีบันทึกข้อความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอื่นๆ ที่แสดงว่ามีการน าเสนอผลจากการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนไปก าหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนดังน้ี 
4.1 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประชาชน  
4.2 รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือบุคคลที่เป็นที่ปรึกษา ประชาชนที่

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  
4.3 รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษา

ประชาชน 
4.4 การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานที่ปรึกษา

ประชาชน 
5.  หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  
5.1     ช่องทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มี 

การตรวจสอบโดยประชาชน 
5.3 รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้หน่วยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและ

ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุ้มค่า คุณค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ประเมินได ้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง
มีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
ส าคัญ  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี
อยู่หลายวิธี ดังน้ี 

1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุง
ระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการ
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
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4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนด
มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ
ในด้านการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ

ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
2. การระบุความเส่ียง ปัจจัยเสี่ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุม

ในด้านต่างๆ เช่น  
 2.1 ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ 
 2.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
 2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย  
 2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
 2.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  

3. การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณา
จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ า เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนการ
จัดการความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรได้ง่ายขึ้น  

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 
4 T เข้ามาช่วย คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือ
กระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเล่ียง  

5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์
ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้  
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้

ในกระบวนการบริหารจัดการ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงาน
การประชุมของทีมงาน หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  

2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน รายงานการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการด าเนินงานตามแผน รายงานผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
การบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           137          

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ประเภทของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุ่งประเมินระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์  ตัวบ่งชี้ ตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปยังหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบจนถึงระดับบุคคล  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
 ความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล หมายถึง ความส าเร็จที่หน่วยงานจัดให้มีระบบประเมินผล 
การด าเนินงานภายใน โดยจะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปยังหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ก าหนด
เป็นตัวบ่งชี้ของการด าเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล และ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานรวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในส านัก/

สถาบัน  
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในส านัก/สถาบัน  
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

ส านัก/สถาบัน  
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4. มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานย่อย โดยก าหนดเป้าประสงค์
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบันในระดับ
หน่วยงานย่อย  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง
ของผู้บริหาร  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายไปเชื่อมโยงกับ

การสร้างแรงจูงใจ  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
5 – 7 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงว่าส านัก/สถาบันได้จัดท าแนวทางการด าเนินการในการ

ประเมินผล และแผนงานการประเมินผลภายในส านัก/สถาบัน  
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  
3. หลักฐานแสดงการจัดท า Strategy Map  
4. หลักฐานแสดงถึงการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายและการจัดท า 

ค ารับรองระหว่างผู้บริหารหน่วยงานย่อยกับผู้อ านวยการ 
5. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และ

เป้าหมาย 
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6. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดตามและประเมินผลที่ก าหนดไว้ได้
ครบถ้วนและสม่ าเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการด าเนินงาน และ

มีผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว  
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ โดยมีการน าผล

การประเมินผลการด าเนินงานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ  
หมายเหตุ 
 การจัดท าค ารับรองจะต้องมีหลักฐานเอกสารแสดงการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ การจัดท า strategy map สามารถดูตัวอย่างของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ 
www.opdc.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opdc.go.th/
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)   

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่ อ ให้ผู้ บริหารทราบว่ าบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ งานตรงตาม 
ใบมอบหมายงาน (JA) เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้การมอบหมายงาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรที่รับทราบทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ โดยผู้บริหารต้องจัดท า 
ใบมอบหมายงาน (JA) ให้บุคลากรตรงตามใบบอกลักษณะงาน (JD) ของหน่วยงาน  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
 ใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) หมายถึง การก าหนดลักษณะ
งานให้เป็นไปตามต าแหน่งที่บรรจุเข้ามา (มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของกองการ
เจ้าหน้าที่) โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน จะเขียนอธิบายหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
สภาพการท างาน และลักษณะอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของงานนั้น โดยรายละเอียด
ทั้งหมดได้มาโดยอาศัยการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
 ใบมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) หมายถึง ใบแสดงรายการงาน 
ของตนเอง ประกอบด้วยงานประจ า งานชั่วคราวหรืองานที่ต้องปฏิบัติเป็นช่วงๆ พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาท างาน ซึ่งเป็นการก าหนดลักษณะงานที่หน่วยงานมอบหมายงาน 
แต่ละงานที่มอบให้แต่ละบุคคล และต้องสอดคล้องกับใบบอกลักษณะงาน  
(Job Description) และงานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย (ต้องไม่เกิน 20% ของงานทั้งหมด) 
 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ
ขอบเขตของงานต่างๆ (specific job) โดยมีการส ารวจและศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ท างานจ าต้องมีอยู่อย่างครบถ้วน คือ ความช านาญที่ต้องการ
ทักษะ (Skills) ความรู้ที่ต้องใช้ (Knowledge) ความสามารถที่ต้องมี (Abilities) และความ
รับผิดชอบท่ีต้องมีอยู่ (Responsibilities) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถท างานจนส าเร็จ
ผลได ้
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 บุคลากรประจ า หมายถึง บุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด ที่มีสัญญา
จ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน  

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการจัดท าใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมี

การทบทวนความเหมาะสมก่อนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ให้กับบุคลากรตาม 
ภาระงาน  

2. มีการส่งมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร  

3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 
4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งส านัก สถาบัน  
5. มีการน าผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนบุคลากรประจ าในปีการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาต่อ 
2. ใบบอกลักษณะงาน (Job Description: JD) ของบุคลากรประจ า 

ของหน่วยงาน  
3. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) ของบุคลากรประจ าของ

หน่วยงาน 
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4. หลักฐานที่แสดงการมอบหมายงาน (Job Assignment: JA) ของบุคลากร
ประจ าของหน่วยงาน 

5. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินบุคลากรของหน่วยงาน 
6. ระบบการพิจารณาความดีความชอบของหน่วยงาน 
7. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หน่วยงาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของ
ทีมงาน / คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ร้อยละของบุคลากรประจ าที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

หลักการและเหตุผล 
 มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาที่เป็นธรรม และเป็นการประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของ
ผู้บริหารในการเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุน (นอกเหนือจากบุคลากร 
สายวิชาการ) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม /ประชุม/
สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์ 
 บุคลากรประจ า หมายถึง บุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด (ที่มี
สัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา และมีระยะเวลาท างานไม่ต่ ากว่า 9 เดือน)  
 บุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
ที่หน่วยงานสนับสนุน หรืออนุญาต หรือให้ไปศึกษาต่อ ไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน 
เป็นต้น ทั้งนี้จะไม่นับซ้ าแม้ว่าบุคลากรคนนั้นจะได้รับการพัฒนาหลายครั้งในปี
การศึกษานั้นก็ตาม 

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

น้อยกว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 – 79 ร้อยละ 80 หรือมากกว่า 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนบุคลากรประจ าในปีการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาต่อ 

2. จ านวนบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ในปีการศึกษานั้น  

สูตรการค านวณ 
 

จ านวนบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนา 
จ านวนบุคลากรประจ า (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

100 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146           คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ 
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ 
เงินรายได ้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ทีม่หาวิทยาลัยได้รับ มีการน าเงิน
รายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน แยกค่าใช้จ่าย 
ตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการ
น าระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงินมาใช้รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่าง  
มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์
สารสนเทศต่อนิสิต ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการวิชาชีพ 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  
ศิลปวัฒธรรมต่องบด าเนินการ สินทรัพย์ถาวรต่อนิสิต งบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนิสิต ระดับความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได้ ร้อยละ
เงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณด าเนินการ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายหลักสูตร  

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. - 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการ 

วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
3. มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  

และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด  
7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
5 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของหน่วยงานในทุกๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  



148           คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหา 
แหล่งเงิน วิธีการที่ได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. มีการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของหน่วยงาน
สามารถปิดงบบัญชีได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ  

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของ
หน่วยงานสามารถปิดงบบัญชีได้อย่างน้อยทุก 6 เดือน และเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการน าเสนอรายงานการเงิน
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. รายงานทางการเงิน สามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านที่แสดงถึง 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

6. มีการติดตามตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงานร่วมกับส านักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

7. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับรายงานทางการเงิน และข้อเสนอแนะของการ
ตรวจสอบติดตามการใช้เงิน ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของหน่วยงาน  
2. งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
3. แหล่งของงบประมาณรายได้จากแหล่งต่างๆ  
4. การได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย 
5. วิธีการใช้เงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใช้เงินของหน่วยงาน  
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6. ผลจากการจัดท าระบบบัญชีสามมิติของหน่วยงาน 
7. ฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงาน  
8. รายงานทางการเงินของหน่วยงาน และการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ 

ในการตัดสินใจ  
9. การคิดต้นทุนผลผลิต  
10. รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานโดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารงานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน (ทรัพยากรไม่รวมคน) 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรพัยากรของหน่วยงาน 
3. มีแผนการใช้ทรพัยากรร่วมกันกับฝ่าย/กอง/ศนูย/์สถานีในหน่วยงาน 
4. มีแผนการใช้ทรพัยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/นอก

มหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้แรก 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
1. หน่วยงานก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน รวมทั้งการ

ใช้ทรพัยากรภายในและภายนอกร่วมกัน 

2. หน่วยงานก าหนดกลไกการด าเนินงานบริหาร และใช้ทรัพยากรร่วมกันที่
เป็นรูปธรรม อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและด าเนินงาน การจัดท าแผนการ
ใช้ทรัพยากร 

3. หน่วยงานจัดให้มีการบริหารและจัดการข้อมูลทรัพยากรที่สามารถเรียกใช้
ได้อย่างคล่องตัว 

4. มีกลไกการติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานด้านการใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

พร้อมเป้าหมายและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง 

2. โครงการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยร่วมกัน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุม
ของทีมงาน/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรกลางที่เชื่อมโยงทุก
หน่วยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน 
ต่อหน่วย 

ประเภทของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน เปรียบเทียบกับผลงานที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพและการ
ประหยัดของการด าเนินงาน ส าหรับกิจกรรมที่ให้บริการทั้งหมด  

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย หมายถึง การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากการ
ใช้ทรัพยากร หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการต่างๆ  
เพื่อก่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมการให้บริการ หมายถึง โครงการ/งาน/กิจกรรมที่หน่วยงานจัด
ให้บริการทั้งด้านวิจัย เช่น รับท าวิจัย วิเคราะห์ผลการทดลอง วิเคราะห์ตรวจหาเพื่อ
การวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ เช่น การตรวจเช็ค การฝึกอบรม การสัมมนา  
เป็นต้น โดยมีระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน มีการประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

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

เกณฑ์การประเมินฯ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – 40 ร้อยละ 41 – 79 ร้อยละ 80 หรือมากกว่า 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

สูตรการค านวณ 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารจัดการ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และโดย
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าหน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท ์
 ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนว
ปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของหน่วยงาน โดยบุคลากรของหน่วยงานเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานน้ัน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน 
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2. มีการก าหนดนโยบายและแผนเรื่ อ งการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายใต้การมีส่วนร่วม
จากภาคีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่ เป็นอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า  

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
6. มขี้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้ง

ระดับบุคคล และหน่วยงาน 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่าง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินงาน  
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินงาน  
4 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ขอ้แรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. หน่วยงานจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

2. มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของหน่วยงาน โดยตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นต้องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
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คุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต ตลอดจนเป็นตัวบ่งชี้
ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงานต่างๆ 

3. มีการด าเนินการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งการตรวจติดตามการ
ด าเนินงาน การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบฐานข้อมูล และมีการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

5. มีระบบสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่ าง
หน่วยงาน และภายนอกมหาวิทยาลัย  

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และหลักฐานการ

ด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานด้านการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน ตั้งแต่การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

3. มีกระบวนการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานประกันคุณภาพ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ คู่มือการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ
ส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน ที่แสดงถึง
การให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพอย่างทั่วถึง มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และส านัก 
สถาบัน และต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานย่อยภายใน รวมถึงเล็งเห็นว่า
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประจ าวัน 

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

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และจัดท าแผนพัฒนาฯ ครบทุกหน่วยงาน
ย่อย 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคล้อง
ตามพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ
จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานอื่นๆ 

6. มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ปี 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้แรก 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในหน่วยงานย่อยทุกระดับ 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพ

ภายใน 
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอื่นๆ  ตลอดจนผลการพัฒนา
หรือมูลค่าเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่มีต่อการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร  

6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลตาม 
พันธกิจของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการส าคัญที่สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการรวมทั้งน าไปสู่การบรรลุ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
กระบวนการด าเนินงาน หมายถึง ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจต่างๆ ในการปฏิบัติมักมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้รับบริการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่าง
กันตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดท า
งบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น 

 ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงาน หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับ
ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งน้ีข้อก าหนด
ที่ส าคัญของกระบวนการอาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ เช่น บุคลากรต้องการให้การจัดหา
พัสดุได้พัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล เป็นต้น ซึ่ง
หลังจากได้ข้อก าหนดแล้ว หน่วยงานจึงน ามาออกแบบกระบวนการและจัดท าเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญ
จากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท า
มาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา
ด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการ
ปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางใน
การก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการด าเนินการอย่างน้อย 
4 ข้อแรก 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการต่างๆ 
2. เอกสารแสดงข้อก าหนดที่ส าคัญและวิธีการได้มาซึ่งข้อก าหนดดังกล่าว 
3. คู่มือการปฏิบัติงาน 
4. ประกาศ ค าสั่ง หรือเอกสารแสดงว่าได้ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. เอกสารหลักฐานการแต่งตั้งคณะท างานติดตามความก้าวหน้า 
6. รายงานสรุปการติดตามความก้าวหน้าที่ยืนยันได้ว่า ได้น าผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการที่เสนอต่อผู้มีอ านาจ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

ประเภทของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน การให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจในคุณภาพการบริการให้มากยิ่งขึ้น 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถ

ด าเนินการได้จริง และได้แจ้งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ หรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 

กระบวนงานที่น ามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หน่วยงานคัดเลือกมา
ด าเนินการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ต้องเป็นกระบวนงานส าคัญของหน่วยงาน และ
มีผู้รับบริการจ านวนมาก 

งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หน่วยงานต้องระบุ
เวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที โดยก าหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง 

การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
- กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลระยะเวลาการ

ให้บริการจริงทุกราย 
- กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมากให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียง 30 

ราย/วัน 

รอบระยะเวลา รอบปีงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 70 – 79  ร้อยละ 80 – 89  ร้อยละ 90 - 100 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จ านวนผู้รับบรกิารที่ได้รับบริการภายในเวลาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเวลา

มาตรฐาน 
2. จ านวนผู้รับบรกิารทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่น ามาประเมิน 
3. แผนภาพแสดง work flow และเวลามาตรฐาน 

สูตรการค านวณ 
 

จ านวนผู้รับบรกิารที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน 
จ านวนผู้รับบรกิารทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานท่ีน ามาประเมิน 

 
หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานที่น ามาประเมินมากกว่า 1 

กระบวนงาน การค านวณค่าร้อยละของการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ ให้ใช้สูตรดังน้ี 

ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ   =   100



i

i

y

x
  

  

ix     =   จ านวนผูร้ับบริการที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน 

iy     =   จ านวนผูร้ับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่น ามาประเมิน 
 i       =   1 ถึง p 
 p      =   จ านวนกระบวนงานทั้งหมด  
 
 

 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 

ประเภทของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลักดันให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจในคุณภาพการบริการให้มากยิ่งขึ้น 

ค าอธิบาย/นิยามศัพท์  
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วยงานสามารถ

ด าเนินการได้จริง และได้แจ้งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ หรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
 กระบวนงานที่น ามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หน่วยงานคัดเลือกมา
ด าเนินการ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ต้องเป็นกระบวนงานส าคัญของหน่วยงาน และ
มีผู้รับบริการจ านวนมาก 
 งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หน่วยงานต้องระบุ
เวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที โดยก าหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง 
 การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

- กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลระยะเวลาการ
ให้บริการจริงทุกราย 

- กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจ านวนมากให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียง 30 
ราย/วัน 

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละที่ลดลง 5 – 9   ร้อยละที่ลดลง 10 – 15   ร้อยละที่ลดลงตั้งแต่ 16 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 

 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 
 

(ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลีย่ที่ให้บริการได้ในแต่ละกระบวนงาน) 
                                            ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน 

 

หมายเหตุ กรณีที่หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานที่น ามาประเมินมากกว่า 1 
กระบวนงาน การค านวณค่าร้อยละของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการ ให้ใช้สูตรดังน้ี 

ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ   =   100



i

i

y

x
  

  

ix     =   ระยะเวลาให้บริการที่ลดลงในแต่ละกระบวนงาน 

iy     =   ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน 
 i       =   1 ถึง p 
 p      =   จ านวนกระบวนงานทั้งหมด 

100 
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                  บทที่บทที่  4        CCoommmmoonn  DDaattaa  SSeett  

 
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อ

การประเมินฯ โดยการใช้ตารางกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เป็นส่วน
ส าคัญที่แสดงที่มาของผลการประเมินฯ ในแต่ละตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังนี ้

รายการ หน่วย 
ผลการด าเนินงานภาพรวมของ 

ส านัก หน่วยงาน
ย่อย 

หน่วยงาน
ย่อย 

องค์ประกอบที ่1     
 มีการก าหนดปรัชญา หรอืปณธิาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ ์แผนด าเนินงาน และมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ 

ระดับ    

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
ทั้งหมด 

ตัว    

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัว    

องค์ประกอบที ่2     
 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการและวชิาชีพ โครงการ/

กิจกรรม 
   

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ค่าเฉลี่ย 
1-5 

   

ระดับความส าเร็จของการให้บรกิารที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ระดับ    

องค์ประกอบที ่3     
 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

คน    
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รายการ หน่วย 
ผลการด าเนินงานภาพรวมของ 

ส านัก หน่วยงาน
ย่อย 

หน่วยงาน
ย่อย 

 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาต่อ คน    
มีระบบการบรหิารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และ 
ภาวะผู้น า 

ระดับ    

มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ ระดับ    
มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ    

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 

ระดับ    

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารจัดการ 

ระดับ    

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ระดับ    

มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ระดับ    
จ านวนบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน    

-  ในประเทศ คน    
-  ต่างประเทศ คน    

องค์ประกอบที ่4     
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับ    

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน ระดับ    
จ านวนกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยงาน 

กิจกรรม    

จ านวนกิจกรรมการให้บริการทั้งหมด กิจกรรม    
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รายการ หน่วย 
ผลการด าเนินงานภาพรวมของ 

ส านัก หน่วยงาน
ย่อย 

หน่วยงาน
ย่อย 

องค์ประกอบที ่5     
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ    

ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายใน ระดับ    
องค์ประกอบที ่6     

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ระดับ    

 จ านวนผู้รับบรกิารที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐาน คน    
 จ านวนผู้รับบรกิารทั้งหมดทีไ่ด้รับบริการในกระบวนงาน 
ที่น ามาประเมิน 

คน    

 ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน นาท/ีชม./ 
วัน 

   

 ระยะเวลาเฉลีย่ที่ให้บริการได้ในแต่ละกระบวนงาน นาท/ีชม. 
/วัน 

   

 

หมายเหต ุ    หมายถึง  ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  หมายถึง  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           173          

ภาคผนวกที่ 1 
 

สรุปการปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายใน 
ส าหรับส านัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 
1. เปลี่ยนชื่อตัววัด จากเดิมใช้ค าว่า “ดัชน”ี เปลี่ยนเป็น “ตัวบ่งชี้” 
2. การให้คะแนนการ
ประเมิน 

จากเดมิคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
-  คะแนนตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้ 3 คะแนน 
-  คะแนนการบรรลุเป้าหมาย 1 คะแนน 
-  คะแนนพัฒนาการ 1 คะแนน 
ปรับเป็นคะแนนเต็ม 3 คะแนน 
-  คะแนนตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้ 3 คะแนน 
-  การบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน 

3. การแปลความหมาย
ผลการประเมิน 

จากเดิมการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน 
ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.5 หมายถึง วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แต่น้อยกว่า 2.5 หมายถึง ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แต่น้อยกว่า 3.5 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แต่น้อยกว่า 4.5 หมายถึง ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกว่า หมายถึง ดีเย่ียม 

ปรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 3 คะแนน  
 1.50 
 

หมายถึง 
 

การด าเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้
คุณภาพ 

1.51-2.00 
 

หมายถึง 
 

การด าเนินงานของหน่วยงานได้
คุณภาพระดับพอใช้ 
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รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 
3. การแปลความหมาย
ผลการประเมิน  (ต่อ) 

2.01-2.50 
  

หมายถึง 
 

การด าเนินงานของหน่วยงานได้
คุณภาพระดับดี 

2.51-3.00 
 

หมายถึง การด าเนินงานของหน่วยงานได้
คุณภาพระดับดีมาก 

4. ดัชนีที่ตัดออก ตัดดัชนีเดิม จ านวน  12  ดัชนี ดังนี้ 
ดัชนีที่ 1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ดัชนีที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ปรัชญาแห่งการจัดตั้งองค์กรให้กับบุคลากรของตนเอง 
ดัชนีที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ดัชนีที่ 2.11 ร้อยละของบุคลากรประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยา 
นิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อบุคลากรประจ า 
ดัชนีที่ 2.13 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อบุคลากรประจ า 
ดัชนีที่ 2.14 จ านวนชั่วโมงเฉล่ียที่บุคลากรประจ าให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติ ต่อบุคลากรประจ า 
ดัชนีที่ 2.15 จ านวนกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดัชนีที่ 3.4 ร้อยละของบุคลากรประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ดัชนีที่ 3.8 งานที่มีการวิเคราะห์และน าผลไปปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
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รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 
4. ดัชนีที่ตัดออก (ต่อ) ดัชนีที่ 3.9 สัดส่วนของจ านวนบุคลากรในส านักงานทั้งหมดต่อ

จ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการท างาน 
ดัชนีที่ 3.10 งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่อบุคลากรทั้งหมด 
ดัชนีที่ 4.2 ร้อยละของเงินรายได้จริงจากภายนอกทั้งหมดต่อ
รายรับจริงทั้งหมด 

5. ดัชนีที่เปลี่ยน
องค์ประกอบ 

จากเดิม ดัชนีที่ 3.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในองค์ประกอบที่ 3 ปรับย้ายมาอยู่ใน
องค์ประกอบที่ 2 เป็น ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

6. ตัวบ่งชี้บังคับเพิ่มเติม เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
ร่วมกัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ 
หมายเหตุ  มีการเพิ่มเติมตัวบ่งชี้เลือกในองค์ประกอบที่ 2 มาเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ของหน่วยงาน จ านวน  37 ตัวบ่งชี้ 
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รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง 
7. ตัวบ่งชี้บังคับที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการประเมิน 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประเมินจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 
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ภาคผนวกที่ 2 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
…………………………... 

เพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับคณะวิชา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน ์ รองอธิการบดีฝา่ย
วิจัย 

ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝา่ย
อ านวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝา่ย
ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

รองประธานกรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรยีง  ขจรศิลป์  กรรมการ 
7. รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 
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8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์  กรรมการ 
9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีต๊ะ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ์  กรรมการ 
11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ ์  กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ ์   กรรมการ 
13. นายพิชิตชัย  ผอ่งอุดม  กรรมการ 
14. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร  กรรมการ 
15. รศ.ดร.ปริศนา  สุวรรณาภรณ ์  กรรมการ 
16. รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์  กรรมการ 
17. รศ.พิณทิพย์  กรรณสูตร  กรรมการ 
18. รศ.ศิริพร  ออ่งรุ่งเรือง  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร  กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์  กรรมการ 
21. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  กรรมการ 
22. ผศ.ดร.อภิชาต ิ พงศ์สุพัฒน ์  กรรมการ 
23. อ.ดร.จงรัก  วชัรินทร์รัตน์  กรรมการ 
24. อ.ดร.สุภาภาส  ค าโตนด  กรรมการ 
25. อ.ปรียาวัลย์  คูหา  กรรมการ 
26. อ.สุจิตตา  เรืองรัศมี  กรรมการ 
27. น.ส.วิไลรัตน์  วริิยะวิบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 
28. นางมุกดา  เกตแุก้ว  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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30. นายสุทธิศักด์ิ  ทองค าดี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. น.ส.ณัฏยา  เบา้สุภ ี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. น.ส.วาสิฏฐ ี ไวตี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ดังนี้  

1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของคณะวิชาให้สอดคล้อง
กับกระบวนการด าเนินการภายใน และตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ส าหรับ
เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

3. กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ    
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีวาระ  2  ปี 

    ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
    (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 3 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับส านัก สถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
…………………………... 

เพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพส าหรับส านัก สถาบัน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับส านัก 
สถาบัน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน ์ รองอธิการบดีฝา่ย
วิจัย 

ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดีฝา่ย
อ านวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม รองอธิการบดีฝา่ย
ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

รองประธานกรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์  กรรมการ 
7. รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  กรรมการ 
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8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์  กรรมการ 
9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีต๊ะ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ์  กรรมการ 
11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ ์  กรรมการ 
12. ผศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ ์   กรรมการ 
13. นายพิชิตชัย  ผอ่งอุดม  กรรมการ 
14. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร  กรรมการ 
15. รศ.ศักดา  อินทรวิชัย   กรรมการ 
16. นายณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ ์  กรรมการ 
17. นางยุพา  ปานแก้ว  กรรมการ 
18. นางพิมพ์จันทร ์ นุ่มหอม  กรรมการ 
19. นางผ่องศรี  จิตตนูนท์  กรรมการ 
20. นางกชพรรณ  ชมภูนิตย ์  กรรมการ 
21. นายธ ารงศิลป  โพธิสูง  กรรมการ 
22. นางจิตรา  พึ่งพานิช  กรรมการ 
23. นางวราภรณ์  แดงช่วง  กรรมการ 
24. น.ส.นฤมล  ศักดิ์อุดมวัฒโน  กรรมการ 
25. รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ  กรรมการ 
26. นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน ์  กรรมการ 
27. นางอัจฉรา  ผ่องอุดม  กรรมการ 
28. นางเกศินี  คุณค้ าชู  กรรมการ 
29. น.ส.วิไลรัตน์  วริิยะวิบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 
30. นางมุกดา  เกตแุก้ว  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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31. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายสุทธิศักด์ิ  ทองค าดี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. น.ส.ณัฏยา  เบา้สุภ ี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

35. น.ส.วาสิฏฐ ี ไวตี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ดังนี้  
1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของส านัก  สถาบัน  หรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินการภายใน และ
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านัก  สถาบัน  
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ส าหรับเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ    

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีวาระ  2  ปี 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
        (รองศาสตราจารย์วฒุิชัย   กปิลกาญจน์) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 4 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  แก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับคณะวิชา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

………………………………………………... 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น   

เนื่องจากรายชื่อและต าแหน่งของกรรมการฯ บางท่านไม่ถูกต้อง จึงขอ
แก้ไข  ดังน้ี 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์    เป็น   
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ ์

2.    อาจารย์ ดร.สภุาภาส  ค าโตนด เป็น   
อาจารย์ ดร.ศภุาภาส  ค าโตนด  

และเพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งกรรมการฯ  เพิ่มเติม   
ดังรายนามต่อไปนี้  

1.    นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ เป็นกรรมการ 
2.    นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เป็นกรรมการ 
3.    นางสาวยุภาพร  สุรเวช เป็นกรรมการ 
4.    นางสาวพัชนี  ลีลาดี เป็นกรรมการ 
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5.    นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย เป็นกรรมการ 
6.    นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เป็นกรรมการ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีหน้าที่และวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี  3  มิถุนายน พ.ศ. 2552 
            
 

ประกาศ ณ วันที่   29   มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน์) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวกที่ 5 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับส านัก สถาบัน   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
………………………………..……………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 
2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ส าหรับส านัก สถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น   

เนื่องจากต าแหน่งของกรรมการฯ บางท่านไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไข ดังน้ี  
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .จงรักษ์   แก้วประสิทธิ์   เปลี่ ยนเป็น   

รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์   

และเพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแต่งตั้งกรรมการฯ  เพิ่มเติม  ดัง
รายนามต่อไปนี้  

1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ เป็นกรรมการ 
2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เป็นกรรมการ 
3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช เป็นกรรมการ 
4.   นางสาวพัชนี  ลีลาดี เป็นกรรมการ 
5.   นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย เป็นกรรมการ 
6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เป็นกรรมการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และวาระตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 
            

ประกาศ ณ วันที่   29  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย   กปิลกาญจน)์ 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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