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คํานาํคํานํา  
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดทบทวนองคประกอบ

และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตางๆ และจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ขึ้น รวมท้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ไดเร่ิมเตรียมการเพื่อประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม ซ่ึงเปนการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ เปนสําคัญ และจัดทําคูมือการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ขึ้น เพ่ือให

สถานศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน และเกณฑในการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงจําเปนตองปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงจากภายนอกดังกลาวขางตน คณะกรรมการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับปรุงคูมือ

ตัวบงช้ี และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ใหมีความสอดคลองกับ

การประเมินฯ ของ สกอ. และสํานักประกันคุณภาพหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะ

เปนแนวทางในการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
อยางไรก็ตาม หากทานเห็นวาคูมือฉบับนี้ยังมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงหรือ

พัฒนา โปรดอยารีรอที่จะใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแกสํานักประกันคุณภาพ เพ่ือ

นําไปแกไขปรับปรุงตอไป เพ่ือมุงสูเปาหมายปลายทางของการดําเนินงานรวมกัน คือ 

การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีคุณภาพระดับสากล 
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                  บทที่บทที่  1        กระบวนการกระบวนการประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายใน  
  
  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด

หลักการดําเนินงานเปน 3 สวน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับ

การดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย เปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ดําเนินการตาม 9 

องคประกอบ 
 รูปแบบที่ 2  ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน

สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ 
 

1.1 การประเมินคุณภาพภายใน  
 เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุงการ

ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใชประเมินระดับคุณภาพ โดยสอดคลองกับ

แนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนา

ปรับปรุงตัวบงช้ีการประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยได

พิจารณาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัย

ข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
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1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป  

 

กิจกรรมดําเนินการ 
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1. วางแผน และปรับปรุง

แผนดําเนินการ (P) 
                  

2. เก็บขอมูล 12 เดือน  
ตามตัวบงช้ี (D) 

                  

3. ภาควิชาจัดทํา SAR 
เตรียมการประเมินและ 

มีการแตงต้ังกรรมการ

ประเมินภาควิชา 

                 

4.ประเมินภาควิชา (C) 
 

                  

5. คณะนําผล (4) มา
จัดทํา SAR บนระบบ 

CHE QA Online และ  
เตรียมการประเมินคณะ

และมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมิน

คณะวิชา 

                  

6. ประเมินคณะวิชาบน
ระบบ CHE QA Online 
(C) 
 

                  

7. แตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินวิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย 
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8. มก. นําผล (6) มา
จัดทํา SAR บนระบบ 

CHE QA Online 
เตรียมรับการประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวิทยาลัย
บนระบบ CHE QA 
Online (C) 

                  

10. มก.สงรายงาน 

ประกันคุณภาพประจําป 
(SAR) ให สกอ. ผาน 

ระบบ CHE QA Online 
(ภายใน 120 วัน นับ

จากส้ินปการศึกษา)  

                  

11. หนวยงานทุกระดับ
จัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามผลการ

ประเมิน (A) และนําผล
การประเมินไปใชใน

การจัดทําแผนปฏิบัติ

งานประจําปตอไป (P) 
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1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
 

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป มหาวิทยาลัยมีรูปแบบ

การดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายคณะ/หนวยงานเทียบเทา ผาน

ระบบ CHE QA Online  
2. ระยะเวลาดําเนินการประมาณหนวยงานละ 1-3 วัน โดยทุกหนวยงาน

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป  
3. มหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละคณะ/

หนวยงานสนับสนุน นําเสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบดวย  

ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ ท่ีผานการฝกอบรมผูประเมินฯ ตามแนวทางการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมีผูประเมินจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 คน ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถพิจารณา

คัดเลือกจากรายชื่อผูผานการฝกอบรมผูประเมินฯ จาก http://www.mua.go.th  หรือ 

www.qa.ku.ac.th เพ่ือนําเสนอใหสํานักประกันคุณภาพจัดทําคําส่ังแตงตั้งตอไป 
4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยสํานักประกัน

คุณภาพจะจัดบุคลากรจากสํานักประกันคุณภาพ หรือบุคลากรจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี

ผานการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีสํานัก

ประกันคุณภาพจัด ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการประเมินฯ แตละชุด  
5. คณะ/หนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR บนระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) และสง SAR ใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาไป

ประเมินคุณภาพประจําป อยางนอย 1 สัปดาห 

6. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละ

คณะ/หนวยงานสนับสนุนแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงาน

ท่ีรับการประเมินฯ และสํานักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน  
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7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แลว ใหหนวยงานสงรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน(ประกอบดวย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ) ใหสํานักประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห 

8. หนวยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่  

30 ตุลาคม 
 
1.4 แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  

 คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ

หรือหนวยงานเทียบเทา 
- เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร

ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน หรือเปนผูมีความรู และประสบการณสูงซึ่ง
สามารถใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอหนวยงาน อาจอนุโลมใหไมตองผาน

การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ได สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย

ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรม
ใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได ในกรณีท่ีเปนผูประเมินภายในมหาวิทยาลัยตองอยูนอก

สังกัดคณะหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีรับประเมิน โดยประธานตองเปนผูท่ีขึ้นบัญชี

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

 คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของ

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีผานการ 

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจาก

ภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซึ่ง
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สามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ี

รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม 
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให โดยใชหลักสูตรของ 
สกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา 

หรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน

ของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ. 
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                  บทที่บทที่  2        เกณฑประเเกณฑประเมินคุณภาพภายในมินคุณภาพภายใน  
  

การพัฒนาปรับปรุงตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ใหความสําคัญกับการกําหนดตัวบงชี้ท่ีครอบคลุม 9 องคประกอบ

คุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน คือ 1. มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ประกอบดวย ก. 

มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานดาน 

พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) และ 3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
 
กําหนดตัวบงช้ีเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ และตัวบงชี้เชิง

ปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการ

ประเมินตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอ

และระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือ

ดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละ หรือคาเฉล่ีย กําหนดเกณฑการ

ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการ

แปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน 

ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ หรือ

คาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน 
  

ตัวอยางท่ี 1  กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงช้ีไดรอยละ 65.80  

65.80 
คะแนนที่ได = 

80 
  5 = 4.11 
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 ตัวอยางท่ี 2  กําหนดคาเฉล่ียจํานวนเงินวิจัยตออาจารย และนักวิจัย 

200,000 บาทตอคน เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีได 152,500 

บาทตอคน  

152,500 
คะแนนที่ได = 

200,000 
  5 =  3.81 

 
ตัวอยางท่ี 3  กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงช้ีไดรอยละ 85  

85 
คะแนนที่ได = 

80 
  5 =  5.31    =   5.00 

 

 หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉล่ียเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 
 1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉล่ียที่กําหนดให

เปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5 (ตามตัวอยางท่ี 3) 
 2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉล่ียท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 

5 คํานวณคะแนนท่ีได ดังนี้ 

คารอยละหรือคาเฉล่ียที่ไดจากการดําเนินการ 
คะแนนที่ได = 

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีนั้นๆ 
  5 

 
ขอปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 

 การคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง 

โดยการปดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปด

ข้ึน) เชน 
  72.364   เปน   72.36 
  3.975   เปน     3.98 
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การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน  

 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถงึ 5 กรณี

ท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน 

สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุ

เปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีพัฒนาการเทานั้น 
สําหรับความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกบัเปาหมาย  
การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานในรอบปที่ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผล

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด หรือสูงกวาเปาหมาย ถือวาบรรลุ

เปาหมาย ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการประจําหนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนด 

ต่ํากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปทีผ่านมา  
การประเมินพัฒนาการ ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานในปที่ประเมินเทียบกับผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยตัวบงชี้ที่มี

พัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการดําเนินงานในปท่ีประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานใน
ปที่ผานมา” ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม
มีการประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะไมประเมินพัฒนาการ 
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                  บทที่บทที่  3    ตัวบงชี้การประเตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในมินคุณภาพภายใน  

 การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน มี 24 ตัวบงชี้ โดยเปนตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับ 

ตัวบงช้ีของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และเปนตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 1 ตัวบงช้ี 

แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต รายละเอียดดังนี้   

ตารางที่ 3.1 จํานวนและลําดับของตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในตาม

องคประกอบคณุภาพ 9 ดาน 
องคประกอบที ่ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนดําเนินการ 
- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 - 1 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 

2.2, 2.3 

และ 2.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1, 

2.4, 2.6 และ 

2.7 

ตัวบงช้ีท่ี 

2.8 
8 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต - 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1, 

3.2 และ 3.3 

- 3 

4. การวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 

4.3 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
และ 4.2 

- 3 

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 

และ 5.2  
- 2 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวบงช้ีท่ี 6.1 - 1 

7. การบริหารและการจัดการ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1, 

7.2, 7.3และ 7.4 
- 4 

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงช้ีท่ี 8.1 - 1 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - ตัวบงช้ีท่ี 9.1 - 1 

รวม 4 19 1 24 
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ตารางที่ 3.2 จํานวนและลําดับของตัวบงช้ีการประเมินคณุภาพภายในตาม

มาตรฐานการอุดมศกึษา 
 

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ - 
 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 

และ 3.2 
ตัวบงช้ีที่ 2.8  3 

2. มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา 
- 
 

ตัวบงช้ีที่ 

1.1, 2.4, 

7.1, 7.3, 

7.4, 8.1 

และ 9.1 

- 7 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 2.2, 

2.3, 2.5 และ 

4.3 
 

ตัวบงช้ีที่ 

2.1, 2.6, 

3.1, 3.3, 

4.1, 5.1, 

5.2 และ 6.1 

- 12 

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู และ

สังคมแหงการเรียนรู 

- 
 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 

และ 7.2 
- 2 

รวม 4 19 1 24 
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ตารางที่ 3.3 จํานวนและลําดับของตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ดานนิสิตและผูมีสวนได 
สวนเสีย 

- 
 
 

ตัวบงช้ีที่ 

2.6, 2.7, 

3.1, 3.2, 

3.3, 5.1 

และ 5.2 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 8 

2. ดานกระบวนการภายใน ตัวบงช้ีที่ 2.5 
 

ตัวบงช้ีที่ 

1.1, 2.1, 

2.4, 4.1, 

6.1, 7.1, 

7.3, 7.4 

และ 9.1 

- 10 

3. ดานการเงิน ตัวบงช้ีที่ 4.3 ตัวบงช้ีที่ 8.1 - 2 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และ
นวัตกรรม 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 

และ 2.3 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 

และ 7.2 
- 4 

รวม 4 19 1 24 
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ

คุณภาพ 9 ดาน และความเช่ือมโยงกับตัวบงช้ีภายนอก 
 
ลําดับ องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ

เช่ือมโยง 

ชนิดของ

ตัวบงช้ี 
รอบป 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 1 ตัวบงช้ี 

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  สกอ. 1.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 

 2. การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบงช้ี 

2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร  

สกอ. 2.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

3 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  สกอ. 2.2 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

4 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  

สกอ. 2.3 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน  

สกอ. 2.4 กระบวนการ ปการศึกษา 

6 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู  

สกอ. 2.5 ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 

การสอน  

สกอ. 2.6 กระบวนการ ปการศึกษา 

8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

สกอ. 2.7 กระบวนการ ปการศึกษา 

9 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต  
สกอ. 2.8 ผลผลิต ปการศึกษา 

 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 ตัวบงช้ี 

10 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 
สกอ.3.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

11 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต สกอ.3.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

12 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

มก. กระบวนการ ปการศึกษา 
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ลําดับ องคประกอบ / ตัวบงช้ี ความ

เช่ือมโยง 

ชนิดของ

ตัวบงช้ี 
รอบป 

 4. การวิจัย 3 ตัวบงช้ี 

13 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค  
สกอ.4.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

14 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
สกอ.4.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

15 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 

สกอ.4.3 ปจจัยนําเขา ปงบประมาณ 

 5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 2 ตัวบงช้ี 

16 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม  

สกอ.5.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

17 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม  

สกอ.5.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

 6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตัวบงช้ี 

18 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
สกอ.6.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

 7. การบริหารและการจัดการ 4 ตัวบงช้ี 

19 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

สกอ.7.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

20 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  สกอ.7.2 กระบวนการ ปการศึกษา 

21 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ  

สกอ.7.3 กระบวนการ ปการศึกษา 

22 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง  สกอ.7.4 กระบวนการ ปการศึกษา 

 8. การเงินและงบประมาณ 1 ตัวบงช้ี 

23 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  สกอ.8.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 

 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ตัวบงช้ี 

24 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

สกอ.9.1 กระบวนการ ปการศึกษา 
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องคประกอบที่ 1  

ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ 
 

 
จํานวน 1 ตัวบงชี ้
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
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ตัวบงชีท้ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

พันธกิจหลักของคณะ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักของคณะ
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ เพื่อใหคณะ
ดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และ

เจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังนั้น คณะตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนน
ของคณะแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคม
ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

นิยามศัพท 
  แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของคณะโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปน
แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะ แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัย
คุกคาม กลยุทธตางๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ มีการกําหนด 

ตัวบงช้ีความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพ่ือวัดระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยคณะนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน

ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
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  แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการ

ดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
การดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตอง
ดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบ
หลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ี
ตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ

มีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  
โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4  

พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 

อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณา 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย 

ปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/

คณะกรรมการประจําคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา
คณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ

กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ หากคณะไดกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเร่ิมตน คณะควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ

เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของคณะหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการให
แนใจวาสมาชิกในคณะ และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของคณะตามสภาพการณท่ี

เปล่ียนไปควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและ

เจาหนาที่เพื่อเปนท่ียอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 



 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 20 

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเนนของมหาวิทยาลัย และ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยทํา

ตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของคณะและกลยุทธ

สอดคลองกันในประเด็นใดอยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก

ใหสอดคลอง 
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพ่ือนําคณะไปสู

ความสําเร็จท่ีพึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) 
เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห 

จุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) 
เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ อันไดแก 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่คณะกําหนดควรผานการประชาพิจารณ

รวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อัน
จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของคณะ 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน 

กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธและมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ 
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละ

หนวยงานภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผน 

กลยุทธไปสูแผนปฏิบตัิการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผน 

กลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (target) ของแตละ 

ตัวบงช้ีที่จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ท้ังนี้ ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของใน
การดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อให
เกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล

ตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน 
 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  
คณะควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือ

ใชเปนแนวทางการดําเนินงาน และสรางความเช่ือม่ันวาไดมีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไป

ตามแผนหรือไมและควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงช้ีเทียบกับคาเปาหมาย

เสนอตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 



 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 22 

6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนว

ทางการแกไขปรับปรุง 
 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของ

ตัวบงช้ีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินท่ีได

บรรจุเขาวาระเพื่อพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเปนประจํา  

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับ

มา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุง

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
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องคประกอบที่ 2  
การผลิตบณัฑติ 

 
 

จํานวน 8 ตัวบงชี ้
 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (สกอ.2.3) 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

2.5 หองสมดุ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.2.5) 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 

(สกอ.2.7)  

2.8 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต  

(สกอ.2.8) 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกิจและความพรอมของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน

วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ
และตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลกัสูตรมีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

นิยามศัพท 
  ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ   

อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดที่ผูเรียน

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

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน

ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง

ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน

ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

หมายเหต ุ: 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มี
นิสิตลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตร

ท้ังหมดใหนับหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวม

หลักสูตรท่ีงดรับนิสิต แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปด

ดําเนินการแลว 
2. การนับจํานวนนิสิตใหนับตามจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในป

การศึกษานั้นๆ และนับท้ังนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการ

ดําเนินการ

ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑ

ทั่วไปและ

ครบถวนตาม

เกณฑ

มาตรฐาน

เพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหม

และปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณา

หลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควร

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชา
นั้นๆ 

1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชา

นั้นๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกบั
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม คณะมีความพรอมใน

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม นอกจากศึกษาความตองการหรือ
ความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม

และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชา

นั้นๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบ
จุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตาม

ระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา กรรมการการศึกษา  
เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปด

หลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน 
หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรท่ีองคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ เปนตน 

2.2 เม่ือหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเร่ืองผานการ

อนุมัติของคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการ

บริหารคณะวิชา กรรมการการศึกษา เปนตน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี
ที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน

ตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอง

ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย 
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และยังตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน 

3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องโดย

กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา



คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 29 

หรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงช้ีกลาง) ท้ังในประเด็นการบริหารหลักสูตร การ
บริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต ความตองการ
ของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพตามตัวบงช้ีที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของ

และสาธารณชน 
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยาง

ละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร 
ท้ังนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ

อยางนอย 1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับ
การรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกอนการรับนิสิต และจัดการเรียน

การสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง 
 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได

ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่ กําหนดในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน

ขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้ อาจเปนชุด
เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาท่ีมีอยู หรือแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑ

ท่ีกําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวา
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เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด

ของแตละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงช้ี 
วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการ
ท่ีเกี่ยวของ 

 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได

ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลกัสตูรทีด่าํเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุก

หลักสูตร 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไป
ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

หลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 
และ ง)  

มหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนน

การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควร

เนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับปริญญาตรีไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง 
โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพ่ือ
จูงใจนิสิต 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

มหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนน

การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม

เพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีเนนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศ 
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 ตัวบงชีท้ี่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรท่ี

มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะ
ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการ

พัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน

สัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของคณะ 

นิยามศัพท 
 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
คณะท้ังปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซ่ึงมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

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

เกณฑการประเมิน    
คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 หรือ 
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
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2. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 

วิธีการคํานวณ    

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 

 
หรือ 

 1. คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ี
ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ี
ประเมิน 

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปทีผ่านมา 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปทีผ่านมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 
X 100 
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หมายเหต ุ 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตาม
หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิ

การศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นท่ี

เหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

ตัวอยางการคํานวณ 

 ในปที่ประเมิน คณะ ก มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 115 คน  

ลาศึกษาตอ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 50 คน และปริญญาเอก 70 คน สําหรับในป

กอนหนาปท่ีประเมิน คณะ ก มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 120 คน  

ลาศึกษาตอ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 45 คน และปริญญาเอก 55 คน 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
120
70    =  58.33 

คะแนนที่ได =  5
60
58.33   =  4.86  คะแนน 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 





  100
120
70 - 






  100
124
55  

               =  58.33-44.35    = 13.98 

คะแนนที่ได   =  5
12
13.98    =   5.83  = 5 คะแนน 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้  
มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง

สงเสริมใหอาจารยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร

สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไข

ปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงาน

ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

นิยามศัพท 
 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
คณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซ่ึงมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

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

เกณฑการประเมิน    
คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี ้

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน

คะแนนระหวาง 0-5 หรือ 
2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  หรือ  
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2.  ค าการเพิ่ ม ข้ึนของรอยละของอาจารยประ จํา ท่ีดํ ารงตํ าแหน ง 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 

วิธีการคํานวณ    

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแต รศ. ข้ึนไป 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแต รศ. ข้ึนไป ที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 

หรือ 
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใน
ปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอน
หนาปท่ีประเมิน 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแต 

รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปทีผ่านมา 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแต 

รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปทีผ่านมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต้ังแต รศ. ข้ึนไป 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 
X 100 
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หมายเหต ุ 
การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ 

ตัวอยางการคํานวณ 

 ในปที่ประเมิน คณะ ก มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 115 คน 

ลาศึกษาตอ 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการเปน ผศ. 30 คน รศ. 32 คน และ ศ. 3 คน 

สําหรับในปกอนหนาปท่ีประเมิน คณะ ก  มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 

120 คน ลาศึกษาตอ 4 คน มีตําแหนงทางวิชาการเปน ผศ. 25 คน รศ. 28 คน และ

ศ. 2 คน 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   = 100
120
35
   =  29.17 

คะแนนที่ได =  5
30
29.17

   =  4.86  คะแนน 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

= 





  100
120
35 - 






  100
124
30   =  29.17-24.19  = 4.98 

คะแนนที่ได   =  5
6
4.98    =   4.15  คะแนน 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหาร

และพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการ

เรียนรู และการใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตอง
มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของคณะ 

นิยามศัพท 
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความ

ประพฤติท่ีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ 
ช่ือเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ  
1) ยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรม
ตอนิสิต และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอ
หนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) 
จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนิสิตและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณ
ตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม 
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อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
คณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซ่ึงมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจําท่ีไมใชตําแหนงอาจารย 
และมสัีญญาจางกับคณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจ

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให

เปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู

ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี

การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ขอมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการ

ในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากร
ของคณะ กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และ
การพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจาก
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs)  
ของบุคลากร ท้ังสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑ
ท่ีคณะกําหนด และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นซึ่งผูบริหารคณะสามารถประเมินความตองการนี้ไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ 
(competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ 
และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู

เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดาน

อื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
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1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาของสายงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมี

ขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจน
ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคน

เกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในคณะ 
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็น

ใดบางที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลอง
กับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของคณะ 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให

เปนไปตามแผนที่กําหนด 
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนว

ปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ี
กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว 

2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน 
(job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้ง

ความสามารถ (competencies ) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ 
และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มี
การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะห
ปริมาณการเขา-ออกของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง

แกไขและติดตามผล 
2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน

และเสนทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล 
เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม 

บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอ
ภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุน

และชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ 

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธ

ผลงานที่ไดรับรางวัลท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อ

เปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
3.4 มีระบบพ่ีเล้ียงโดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนํา

ชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัล

ตางๆ 
3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลาย

ชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชา
ดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มี

สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุน
ดานสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ 
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู

และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ

เรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรู

และทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไก
การติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน 
หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

อบรม หรือการพัฒนา เปนตน 
 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 คณะจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการ

ปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ 
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ

ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ี

กําหนดไวในแผน รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธของคณะ และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด 
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
(สกอ.2.5)  

 
ชนดิของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้  
นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการดานกายภาพอยาง

ครบถวน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน 
ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงาน
ทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ เปนตน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอม
และการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน ส่ิงแวดลอมในคณะ 
หองพักนิสิต หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร 
เปนตน 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไม

สูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

และมีการฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา 
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานิสิตอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด

เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน

นิสิตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา  
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5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

การจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

หมายเหต ุ
 คณะสามารถอางอิงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริการ

อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา มา
เปนผลการดําเนินงานของคณะได 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ

ยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลในคณะ หรือชุมชนภายนอก มีการจัด

กระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญมาก

ตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนิสิต เชน การเปด

โอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมี

ช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนาม
อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

นิยามศัพท 
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือ

วาผูเรียนสําคัญท่ีสุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู 
และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมท้ังมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการ
ทํางาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและ

กระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ 
นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ โดยสะทอนจากการท่ีนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงาน
หรือชิ้นงานในหัวขอท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ซ่ึงมุงพัฒนาความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม  
มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน 

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรูแบบสรรคนยิม (Constructivism) 
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 
6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning) 
7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based 

Approach) 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือ
สนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการที่
มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการ
ดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

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

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน 

และหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับ
ความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมี

สวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะใน

การเรียนรูและแสวงหาความรู รวมท้ังการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง 
โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง 
ช้ีแนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา 
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1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัด
ใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย 
เรียนรูนอกสถานที่ รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 

1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จ
เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา แตละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 
- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียน

รายวิชาเสร็จส้ินแลว โดยเนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง
การสอน และการใหคําปรึกษา 

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ี

รายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดาน
ตางๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ 
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผล

การเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ 
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราท่ีทันสมัย

ท่ีใชประกอบการเรียนการสอนรวมท้ังแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ชวยเสริม

ประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน 
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมิน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของ
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ผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ 
เปนตน 

2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียน

ในคาบแรกท่ีพบผูเรียน 
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวาง

ภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative 
evaluation) 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชา

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้น
เรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือ

โครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 
3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึง

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคล

หลังจบหลักสูตร 
 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผู เรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล 

หนวยงานหรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึง 

การนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การ

ดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ

บรรยายในบางคาบเวลา นํานิสิตฟงการบรรยาย และเย่ียมชมหนวยงานหรือสถานท่ี

ภายนอกมหาวิทยาลัย ใหนิสิตฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ เปนตน 
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชา

ท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน

ควรวิเคราะหการสอนที่ผานมาโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและ

กระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเหมาะสม

หรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร 
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและ

ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนเปนประจําอยางตอเนื่อง 
 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล

การประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของ

ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา (ยกเวน

วิทยานิพนธ และสารนิพนธ) และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ

เหมาะสมของอุปกรณและส่ือสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน 
คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และส่ิงพิมพในหองสมุด เปน
ตน ใหนําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
คณะควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีตอไปนี้ 
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- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณ 

- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุก

หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผน
ปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงข้ึน 

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย 
เชน ผูเรียนปจจุบัน และผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ 
ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนดทุกปการศึกษา 

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชา หรือหลักสูตร 
ตามหลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน/ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา/ของผู

ประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะ

ของบณัฑติ (สกอ.2.7) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต  

คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมี
ความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน 
การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการ
ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความ
เปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิง

วิพากษ และการนําเสนอผลงาน 

นิยามศัพท 
 การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ

นําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ

จัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
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นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
 การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) 
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย ศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 
รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 

ศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม

ระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการ

นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ง)  
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป 
และครบถวน

ตามเกณฑ

มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุม 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการ

ของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตท่ีสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการ

รวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวนปรับปรุง

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ี
ตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย 
มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูท่ี
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานิสิต 
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2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพ

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผล

การใชหลักสูตรและนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชใน

การปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรโดยอาจมีการเช่ือมโยงรายวิชากับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ีที่ตอง

พัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูใน

หองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหมี
ทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได 

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเอง

ของนิสิต มีการประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการ

ประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนรวมงาน 
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการ

เรียนรูของผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรูข้ันสูง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสะทอน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู
ท่ีใชวิจัยเปนฐาน 

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียน
ท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ 
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3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหา

งบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริม

คุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ 
3.2 คณะวิชา ภาควิชา สนับสนุนสงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

เพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนิสิตและ
อาจารย มีการสรางสังคมแหงการเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice ) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา 

 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให นิสิตระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ี

ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใหนิสิตรับรู 
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนิสิตมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง

ภายในคณะ/มหาวิทยาลัย หรือภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
4.3 หากเปนไปไดอาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนิสิตตองมีโอกาสเขารวม

ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ัง ในระหวาง

การศึกษา 
4.4 ในระดับชั้นเรียนผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

สนับสนุนใหนิสิตสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิค
การสงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร 
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนิสิต และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนิสิตตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมิน
ควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนิสิต 

 

6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมี

การนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม ง) 

6.1 ผูสอนอาจมอบหมายใหนิสิตอานบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร 

วิชาการ มีการวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตางๆ 
6.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทํา

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการจัดทํา

บทความ 
6.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมท้ังการ

แปลเปนภาษาตางประเทศ 
6.4 สนับสนุนใหนิสิตจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวนท่ีสามารถ

ตีพิมพเผยแพรได สงไปยังวารสารตางๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ 
6.5 นําบทความวิจัยของนิสิตที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกให

ตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพื่อการเรียนรูรวมกัน 
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ตัวบงชีท้ี่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ด

ใหกับนิสิต (สกอ.2.8) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัย

สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิต
และสังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมท่ีคณะจัดใหกับนิสิต 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการ

สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นิสิตที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงทั้งคณะ 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นิสิตตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย
อยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้  

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหต ุ
 เกณฑมาตรฐานขอ 4 การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ใหนําตัวบงช้ีของทุกโครงการมารวมกัน และนับ

เฉพาะตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมาย ถาคํานวณไดรอยละ 90 ถือวาผานเกณฑขอ 4 
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องคประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 
 
จํานวน 3 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  

(สกอ.3.1) 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

(สกอ.3.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนิสิตและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะ

ในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิตและ
ศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน 
แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอก

คณะที่จําเปนแกนิสิตและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 

นิยามศัพท 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ   

อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนสิิต 
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสิต 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นิสิต 
1.1 คณะจัดทําฐานขอมูลนิสิต ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกาย

และทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติด

ตอเมื่อนิสิตมีปญหา 
1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ี

เหมาะสม คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนิสิต ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนิสิตไดทั่วถึง 
มีระบบการชวยเหลือนิสิตในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มี
การประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการเพ่ือสงตอขอมูล

เกี่ยวกับนิสิตที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการ
ใหบริการความชวยเหลือนิสิตในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา 

1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย เชน ฝายกิจการนิสิตมี

หนวยใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับ

เร่ืองรองทุกขของนิสิตที่ขอใชบริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline) 
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สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาวิกฤติและตองการความ

ชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารยท่ีปรึกษาสงนิสิตมารับบริการ 
1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตไปยัง

โรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิตมีปญหาท่ีรุนแรงเกิน

ความสามารถของคณะ/มหาวิทยาลัยที่จะดูแลได 
1.5 ผูเกี่ยวของกับนิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให

คําแนะนําแกนิสิต จนสามารถแกไขปญหาของนิสิตไดสําเร็จ 
1.6  มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิต

เปนระยะๆ เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือ

รวมกัน 
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางคณะกับครอบครัวของ

นิสิตเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาของนิสิต 
1.8 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ

ใหบริการ 
 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 
2.1 คณะจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศ

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนิสิต เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีนิสิตจําเปนตองรู 

2.2 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ

ใหบริการ 
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร 
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิต 
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆท้ังในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

เพื่อเปนแหลงดูงานแหลงฝกประสบการณของนิสิตและมีการติดตามประเมินคุณภาพ
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ของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูล

ในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป 
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนิสิตเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน 
3.3 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
4.1  คณะมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

เว็บไซต จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา
เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลง

ทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา 
4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

ความรูและประสบการณเปนระยะๆ 
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมี

สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของ 

สหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษย
เกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ีดีแกนิสิตปจจุบัน และสราง

เครือขายความสัมพันธระหวางนิสิตปจจุบันกับศิษยเกาแลวยังทําใหศิษยเกาและ

อาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ 
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณสําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู 
5.2  มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6.1 คณะ/ภาควิชามีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแก

นิสิตและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการ

ประเมิน 
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการ

ประเมินแกผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ  
6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตควรอยูในระดับ 

3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 
คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการ ท้ังนี้ ควรเปดโอกาสใหนิสิตหรือศิษยเกามีสวนรวมในการเสนอแนะแนว

ทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย 
 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต 
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุก

ระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการใน

ดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกา และประเมิน

คุณภาพของการใหบริการทุกดานตามแผนท่ีกําหนด 
7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนิสิต และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน

บริการที่คณะจัดใหทุกดานอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาระบบการใหบริการในระยะตอไป 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2) 

 

ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนิสิตตางๆ อยางเหมาะสมและ

ครบถวน กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและ

โดยองคกรนิสิต เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 
อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต 
นิยามศัพท 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ   

อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
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3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ

อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/

มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานิสิต 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานิสิต 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
1.1 คณะมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน 

นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน

หลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองคกรนิสิต 
เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 
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1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต

ประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ 

ตัวบงช้ีเฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
เพื่อใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนิสิตที่ไดรับการพัฒนาจากการทํา

กิจกรรม 
 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 
คณะมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนิสิตดานการประกันคุณภาพ และ

กําหนดเง่ือนไขใหนิสิตระบุตัวบงช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน

คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ีนิสิตเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะ 
 

3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะควรสงเสริมใหนิสิตจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภท ไดแก
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการ

สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะตองสงเสริมการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 
ประเภท จากประเภทกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
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คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม

วิชาการรวมอยูดวย 
3.3 การจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุก

กิจกรรมตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝาย
กิจการนิสิตของคณะ) โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัด

กิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงช้ี

ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม 

3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนิสิตในการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดทําขอเสนอโครงการท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

 

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/

มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน 
4.1 คณะใหนิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ภายในคณะ และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในการ

ทํางานในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: Knowledge Management) 
การใหนิสิตนําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนิสิต
กลุมอื่นรับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การ
พัฒนาตัวบงช้ีความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับคณะอาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนิสิต ควรมีการประชุมกับ
คณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนิสิตระหวาง

คณะและสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนิสิตระหวางคณะ/

มหาวิทยาลัยทั้งนี้คณะควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย

ดวย 
4.3 ในแตละปคณะอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนิสิตระหวางคณะมีการจัด

เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือ
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นําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแตละคณะ รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณในการ
ใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต 

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนา

นิสิตระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเปนเครือขาย เพ่ือเปนส่ือกลางการ
แลกเปล่ียนประสบการณในการจัดกิจกรรมนิสิต โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางาน
รวมกันของอาจารยและนิสิตระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานิสิต 
5.1 ฝายกิจการนิสิตมีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นิสิตตามตัวบงช้ีที่กําหนด 
5.2 คณะกําหนดใหนิสิตจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผล

การจัดกิจกรรมมาสังเคราะหเพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต

ในแตละรอบป 
5.3 คณะมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบ

ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต 
5.4 คณะมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของนิสิต เพื่อจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมนิสิตในปตอไป 
 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนานิสิต 
6.1 คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นิสิตและผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ไปใชในการวางแผนการพัฒนานิสิตอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
6.2 คณะนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดใน

การพัฒนานิสิตใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผาน

กิจกรรมนิสิต 
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ตัวบงชีท้ี่ 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
อาจารยที่ปรึกษานับเปนหัวใจท่ีสําคัญย่ิงในการขัดเกลาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

สอดคลองตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนานิสิตใหเปน

บัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น การเปนอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนหนาที่ท่ีสําคัญประการ

หนึ่งของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และเปนกลไกหนึ่งของการพัฒนานิสิตได 

อยางย่ังยืนตอไป 

นิยามศัพท 
อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง ผูที่มีภาระรับผิดชอบในการติดตามดูแลใหการ

ชวยเหลือและประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต 
ระบบอาจารยที่ปรึกษา หมายถึง กระบวนการขับเคล่ือนใหอาจารยท่ี

ปรึกษาดูแลนิสิต และมีการประสานงานผูปกครอง และมีการนิเทศอาจารย โดย

กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน ที่ทําใหนิสิตไดรับการดูแล 

ใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาอยางถูกตองเหมาะสม เชน การมีคณะ 

กรรมการอาจารยท่ีปรึกษา การกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบแกคณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษา การจัดนิเทศอาจารย การประสานงานกับผูปกครอง เปนตน  

คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการท่ีคณะแตงตั้งข้ึนเพื่อทํา

หนาที่พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการทําหนาท่ี

เปนอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนิสิต ท้ังนี้ ใหสอดคลองกับแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก

อาจารยที่ปรึกษา 
3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหา

แนวทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 
4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของ

อาจารยที่ปรึกษาทุกป 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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องคประกอบที่ 4 

การวิจัย 

 
 
จํานวน 3 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1) 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

(สกอ.4.2) 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นกัวิจัยประจํา (สกอ.4.3) 
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ตัวบงชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย 
การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมือ
อุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

นิยามศัพท 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือ
สนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการ
ท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่ง
การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการดําเนินการมี

ความเช่ือมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบ

ของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล
อยางเปนระบบ 
  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ี
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เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับ

หนวยงานที่สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิต

หรือไมมีชีวิต 
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการ

วิจัย 
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการ

ทําวิจัย 
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน

การสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ

คณะอยางนอย 2 ประเด็นตอไปนี้ 



 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 78 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย

หรืองานสรางสรรคของคณะ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 คณะควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด

หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการ

วิจัยของคณะ 
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1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรร

งบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม
วิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมี

ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยของนิสิต หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให

ปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ

เรียนการสอน 
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน เชน 1) การกําหนดใหนิสิตบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของ

อาจารย 2) การกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค 
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย 3) การกําหนดใหนิสิตทุก
ระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของอาจารย 
หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขา
รวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนิสิต หรือสงเสริมนิสิตเขารวมประชุมการ

เสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารย
นําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน 
เปนตน 

 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู

ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะห

กําลังคน วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา) ทั้ง
จากในประเทศและตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและ

งานสรางสรรคของคณะ ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมให

อาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดง
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ผลงานที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจน
ท่ีตองปฏิบัติ 

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณ

ของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเร่ิมจากการฝกอบรม การทํางานวิจัย

หรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขา
รวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัย
ท่ัวไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับ

นักวิจัยชั้นนํานอกคณะ/มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งท่ีทําให
ไดรับความรูและประสบการณท่ีมีคุณคา อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดคือการสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวย

นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญาเอก และนิสิต

บัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง 
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแก

อาจารยและนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด 
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการ

ใหรางวัลสําหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆใน

คณะใหเหมาะสมและจูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน 
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหมการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก 

ดังนั้น คณะจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อให
นักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงานท่ีสามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอ

ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป สําหรับการเสนอขอทุน

วิจัยจากแหลงทุนภายนอกน้ันคณะอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล 
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในประเทศและ

ตางประเทศท่ีอาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น

อาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเล้ียงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย
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และนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการ

เหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากย่ิงข้ึน 
 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ

ของคณะ 
คณะควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยาง

เพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทาง

วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย 
ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัย

เพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือ
ของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยและงานสรางสรรคของนิสิตบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) 
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) เปนตน 

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปนจุดเนน

ของคณะ ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานศูนย

เคร่ืองมือระดับสูงท่ีจําเปนท่ีหลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใช
รวมกันได หรือหากไมมีศูนยเคร่ืองมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขาย
ท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพ่ือไมใหเปนอุปสรรค

ตอการวิจัยของนักวิจัย 
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซ่ึงนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของ

เอกสาร (hard copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงาน



 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 82 

อื่นท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะ
ในชวงลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยใน

มหาวิทยาลัยวิจัย 
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 

ดาน ตอไปนี้ 1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะทั้งปจจุบันและผลงาน
ท่ีผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและ

การประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุน

ของคณะในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของคณะในการสงเสริม

การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค 

 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 

คณะจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ 
โดยการมีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุน
วิจัย” ท้ังในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไป
ตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาส

ตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสม
และเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมิน
ระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและ

นักวิจัย เปนตน 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะ 

คณะนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตอง
ทําเพ่ือการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนด
งบประมาณที่ตองใชหากจําเปน กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ 
จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามที่กําหนด 
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ตัวบงชีท้ี่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

(สกอ.4.2) 

 

ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไป

ยังคณาจารย นิสิต วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุก

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น คณะตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม 
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

อยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็ว
ทันเหตุการณ 

นิยามศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบ
ของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล
อยางเปนระบบ 
  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ

นําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ

จัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
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 การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง 
การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) 
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และ
มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มี
ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร 

วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร

ระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯ 
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
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เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ

รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืน
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการ

ดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตาม 
เกณฑท่ัวไป และ
ครบถวนตาม 

เกณฑมาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะ 

กลุม 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ

สนับสนุนการตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือใน

ท่ีประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเล้ียงแก
นักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การ
จายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาว
อาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละคณะ 

 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ 
รวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคให
เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคงความเช่ือถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็ว

ทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนท่ีสนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการ
สัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ีนาสนใจ
ซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร 
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3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเร่ิมจากการ
วางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตาม

แผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับนอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึง

การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา 
ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ

สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน 
 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) 
กําหนดขั้นตอนวิธีการ และผูรับผิดชอบเพ่ือเปนส่ือกลางสานสัมพันธในการถายทอด

เทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนํา

ผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจาก

ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ท่ีตองการรับบริการวิจัยในเร่ือง

เฉพาะใดๆ จากคณะ (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบ
ริเร่ิมประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสู
งานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เปนตน 

 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
คณะวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน

การสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ แกอาจารย นักวิจัย และคณะ/มหาวิทยาลัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือ
การซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวม
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เปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค นอกจากนั้น 
ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัย 
และของคณะ/มหาวิทยาลัย ในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจท่ี

เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู

และอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยใน
ประเด็นตางๆ เชน 1) การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงอาจ
ดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคํา
ขอและย่ืนขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงาน
เทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
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ตัวบงชีท้ี่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในคณะ คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น คณะจึงตองจัดสรรเงิน

จากภายในคณะ และที่ไดรับจากภายนอกคณะ เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของคณะ นอกจากน้ัน

เงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ี

สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ  

นิยามศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบ
ของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล
อยางเปนระบบ 
  งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 
   อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซ่ึงมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญา
จางกับมหาวิทยาลัยท้ังปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ที่มี

ตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึงตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีวิจัย 
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รอบระยะเวลา     รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 

เกณฑการประเมิน    
ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 โดยเกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุม
สาขาวิชา 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

คณะที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

คณะที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
3) กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

คณะที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

วิธีการคํานวณ    
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกหนวยงานตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 
 

 

2. แปลงจํานวนเงินทีค่ํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได =  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
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หมายเหต ุ 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณ

นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 
3. การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลาย

สถาบัน ใหแบงสัดสวนจํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
4. การสรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุก

กลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 93 

 
องคประกอบที่ 5 

การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
 
จํานวน 2 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 
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ตัวบงชีท้ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะ ดังนั้น 

คณะพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมี

การจัดโครงสรางหนวยงานเพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการ
ทางวิชาการตองมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปน

รูปธรรม 

นิยามศัพท 
 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ

ใหบริการแกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในคณะโดยมี

บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือ
สนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการ
ท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่ง
การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเช่ือมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

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

ระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 
มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดาน

ตางๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของคณะ มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจให

อาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอมทั้งในดานความรู ความเช่ียวชาญ เวลาและ
จิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของ
การใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆ ซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเนนของคณะ 
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ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดให

นิสิตนําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มี

การนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวน

ในทุกระดับ และ 2) นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนา 

ตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย เปนตน 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ

ผูรับบริการ และนิสิต ซึ่งเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังในระดับแผนการ

ดําเนินงานเปาหมายของคณะ ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร

คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีคณะกําหนดไว 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิท่ี

ไดอยางสมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม 
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ตัวบงชีท้ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  

(สกอ.5.2) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนอง

ความตองการและเปนที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมได
อยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของคณะ พิจารณาไดจาก 
(1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการ
เผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกคณะ 

นิยามศัพท 
 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ

ใหบริการแกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในคณะโดยมี

บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

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

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเนนของคณะ 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ

สังคม 
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4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรู

สูบุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของคณะ 

 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 
คณะมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration) 
ในลักษณะของการสรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานใน

รูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปน

สวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถาน

ประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัด
ใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเร่ิม

โครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน 
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ

ตอสังคม 
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ 

สังคมวาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการ

ประเมินผลท่ีเกิดกับนิสิต อาจารยและบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู 
ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การช้ีแจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน 

 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบ
การใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญา
การบริการ ซ่ึงรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดให
มีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 
คณะมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิด

กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ ซ่ึงรวมท้ังผูเรียนดวย จัด
ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อ

การเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ 
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องคประกอบที่ 6 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
จํานวน 1 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 
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ตัวบงชีท้ี่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร จัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของคณะอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี

ผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
มีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการ

ปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผน

งบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน

ศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตาม 

ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ

รวมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ

สอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท้ังท่ีจัดโดยคณะและท่ีจัดโดยองคการนิสิต 
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 
3.1 มีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มี

หอศิลป/หอประวัติ/พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมี

ความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2 มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ

คณะ ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน 
3.3 มีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ

หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอยางชัดเจน 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA 
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมนําสูการปฏิบัตแิละปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
5.3 มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนา

อยางเปนรูปธรรม 
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6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
6.1 มีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ

ใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ 
6.2 ไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญ

เปนวิทยากรหรือเปนท่ีประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชนระดับ 

ชาติ และระดับนานาชาติ 
6.3 มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดย

มีการเผยแพรท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับ
รางวัล ไดรับการอางอิงเปนท่ียอมรับ 
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องคประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

 
 
จํานวน 4 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของ

คณะ (สกอ.7.1) 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2) 

ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ

ของคณะ (สกอ.7.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของคณะ คือ คณะกรรมการ

ประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของคณะนั้นๆ หากคณะกรรมการประจําคณะและ

ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา 
ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของคณะไปใน

ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหคณะเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

นิยามศัพท 
  หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม 
ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการ
ท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มี

ความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา

เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่ง
วิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจาก 

การแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 
องคประกอบ ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีมีภารกิจ

คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน 

สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ี
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ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและ
ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ

ตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถ

ดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเช่ือม่ัน ความไววางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู
ในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยาง

ตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหาม
ตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม

หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ 

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการ 
พัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครอง

อื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
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สมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการ
อยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไป

ภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอตกลงที่เกิดจากการใช

กระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน 
โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็น

ท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

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

เกณฑมาตรฐาน  
 1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนด

ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากร 

ในคณะ 
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4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการให

อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุม

บุคลากรท้ังคณะ อยางนอย 2 คร้ังตอปการศึกษา 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ

และผูมีสวนไดสวนเสีย  
7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ

ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่

กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
1.1 คณะกรรมการประจําคณะทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหารรวมทั้งทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาคณะ และ 

อัตลักษณของคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ท่ีมีตอคณะกอนจะ

ปฏิบัติหนาท่ี 
1.2 คณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแลคณะไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน

ระหวางผูบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะและมีความสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 
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1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําคณะ รายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานตอสาธารณชน 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะมีสวนรวมกันในการกําหนด

นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบ

ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ที่ควรมีการ

พิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาส
ศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนิสิต ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการ

วิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใช

จายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุมคาของการ

จัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ 
2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และ

แผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผล

การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ท่ี

กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 คร้ัง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพ่ือการ

ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยัง

บุคลากรในคณะ 
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการ

ปฏิบัติในการประชุมผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 คร้ัง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือ
ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณย่ิงข้ึน พรอมท้ังสรางกลไก

ภายในเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ี

เกี่ยวของ 
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะ

อยางครบถวน รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธ์ิ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวน
เปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงาน
ไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายในโดยใชส่ือตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย 

 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัด

ประชุมบุคลากรทั้งคณะ อยางนอย 2 คร้ังตอปการศึกษา 
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบ

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการ

มอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความ

คลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได 
4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization) 
เปนตน 
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5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถ

ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะใน

การปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงค เชน การสอนงานท่ีหนางาน (on – the – job training) จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ่ือการ

แลกเปล่ียนความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (community of  practices) 
เปนตน 

 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
คณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารการ

ดําเนินงานของคณะใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารคณะ และ

คณะกรรมการประจําคณะ โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น

การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปด

โอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน 
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงาน

สรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของคณะ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ

เปนประจําทุกป 
6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และ

การตรวจสอบภายในของคณะ และรายงานการเงินของคณะเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะเปนประจําทุกป 
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7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ

ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
7.1 กรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหาร

ตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหารและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการ

ประเมิน หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางกรรมการประจําคณะและผูบริหาร 
7.2 กรรมการประจําคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ

กัลยาณมิตร กลาวคือใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผล

การประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใชปรับปรุง

การบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอ

กรรมการประจําคณะในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบนัเรียนรู (สกอ. 7.2) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสู

หนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงานซ่ึงกระจัด

กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงาน
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการ
ในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน 
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดีย่ิงข้ึน 

นิยามศัพท 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการ

ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัย 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว

บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาที่ผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่

สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัย 
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1.1 คณะควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของคณะ วามีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ี

ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจ

ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย 

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน ท่ีกํากับดูแลดาน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ี
เปนไปตามอัตลักษณของคณะ 

1.3 คณะควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเร่ืองการพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูที่คณะมุงเนนตาม 

อัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู 
(learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในคณะ เปนตน 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการ

ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 
2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการผลิต

บัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือนักวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว 
รวมทั้งดานอื่นๆ ท่ีคณะมุงเนน 

2.2 คณะควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดน

ของอาจารยหรือนิสิตในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียน 

การสอน และการวิจัยท่ีสะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปน

ประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

3.1 คณะควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดาน

วิชาการและผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่คณะมุงเนน มาถายทอด

ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยางสมํ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุม 

สัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม

ดังกลาว 
3.2 คณะควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในคณะ 

เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ท้ังระหวาง
หนวยงานภายในคณะและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ท้ังดาน

งบประมาณ เวลา สถานท่ี 
 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 
4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูใน

ตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน

ระบบ เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีตองการเพิ่มพูนความรู

ความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย 
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู
และยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือ

ปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน 
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกคณะและสังคม นํามา

ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย 
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตาม

วัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน 

กลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการ

จัดการความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของคณะ 
5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคที่กําหนดไวใน

ประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ (สกอ. 7.3) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ี

สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับคณะ เพ่ือใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถ

เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดทั้ง
เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน

การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคณะ ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมี
ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

นิยามศัพท 
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทํา 
การประมวลผล รวมท้ังการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และ
นําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตางๆ เปนเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมี
ไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตาง
กันออกไป 

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

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

ตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 
1.1 คณะควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวย

ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของคณะ และกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ 
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวย

รายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ 
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของคณะ 
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศ

ท่ีมีอยูในปจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ท้ัง hardware software 

(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ 
- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ 
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ 
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
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2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

คณะ โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนํา

ขอมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบ

ลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใช
ในการบริหารและการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเปนพันธกิจของคณะไดอยางครบถวนท้ังดาน

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่นๆ รวมท้ังเปน
ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
3.1 ผู รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 

รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใช

ระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกคร้ังท่ีมีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค
การศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน 

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของคณะควรดําเนินการประเมินความ

พึงใจของผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความ 

พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว 
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 
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5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

ตามที่กําหนด 
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) 
ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา 
เปนตน 
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ตัวบงชีท้ี่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
เพื่อใหคณะมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของ
ตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเส่ียง 
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได 
โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสใน

การเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอ
ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ
อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะตาม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

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

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบ ริหารระดับ สูงและตั วแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร วมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยาง

นอย 3 ดาน ตามบริบทของคณะ จากตัวอยางตอไปนี้ 
 -  ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
 -  ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 
 -  ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
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 -  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 -  ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
 -  ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความ

เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการ

ตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ

ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

หมายเหต ุ 
  คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายใน
คณะในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต 
คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของ
คณะ อันเนื่องมาจากความบกพรองของคณะในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง 
หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหาร

ระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของคณะ 
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน 

นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมี
การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสมอ 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียง

อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของคณะ 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงในประเด็นตางๆ เชน 
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 
- ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
- ความเส่ียงดานอื่นๆ ตามบริบทของคณะ 
2.1 วิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผล

กระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย
ในการบริหารการศึกษา 
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2.2 ประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มี

โอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอคณะดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความ
สูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของคณะเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเส่ียงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ือง

ท่ีเกี่ยวของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอก เปนตน 
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาส

และผลกระทบจากความเส่ียง 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความ

เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอน

ถึงความเส่ียงระดับสูง กลาง ต่ํา ได 
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงท้ังในดานของโอกาสและ

ผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ใหประเมินจากความถี่ที่เคย

เกิดเหตุการณเส่ียงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดย

คาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปจจัย

เสี่ยงในปจจุบัน 
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามี

เหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่น
ตอคุณภาพทางการศึกษาของคณะ ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของ
บุคลากร เปนตน 
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนิน 

การตามแผน 
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในคณะ 
และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การ
ยอมรับความเส่ียง Treat การลดหรือควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือ

กระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเส่ียง เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัว

เงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ 

 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา

คณะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
แผนบริหารความเส่ียงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงท่ี

เหลืออยูหลังการจัดการความเส่ียงและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ

รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปล่ียนแปลง
ไปท้ังภายในคณะ และจากหนวยงานกํากับ 
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องคประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

 
 
จํานวน 1 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 
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ตัวบงชีท้ี่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี

แผนกลยุทธทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ี

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได 
คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ท่ีคณะ
ไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบ
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงิน
ตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะได 

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

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ

การพัฒนาคณะและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําคณะอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง 
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6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ

นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลง

ใชไปของเงินที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
1.2 คณะควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตอง

ใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะ และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากร
ท่ีตองใชซ่ึงจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงที่มาของ

งบประมาณดังกลาว ซ่ึงอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดคณะ เงินบริจาค 
หรือคณะจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมา

จัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร 
และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจาย

หรือเงินทุนและเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุกดานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
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2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและ

ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากร
อยูแลวควรไดมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณ

ในปจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหาร

ภารกิจของคณะในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมายและมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อจะทําใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม 

 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ

และการพัฒนาคณะและบุคลากร 
คณะอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ีแตกตางกัน

ได แตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีจะนํา

งบประมาณประจําปเสนอกรรมการประจําคณะ ควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของ

เงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้ 
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวใน

แตละปมากนอยเพียงใด 
- เม่ือวิเคราะหตามพันธกิจของคณะแลว งบประมาณประจําปในแตละ 

พันธกิจมีความเพียงพอมากนอยเพียงใด 
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาคณะแลว งบประมาณประจําปสําหรับ

การพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 
 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ 

คาใชจาย และงบดุล อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เพ่ือจะไดรู
ถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลวคณะมีงบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะใชใน
กิจกรรมของคณะในชวงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของคณะ 
และคณะกรรมการประจําคณะ 
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5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอ

ผูบริหาร เปนรายงานท่ีแจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใช
เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแต
ละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนิสิต 
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของคณะ 
5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 
 

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทํา
หนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
6.1 คณะควรมีผูตรวจสอบภายนอก ไดแก สํานักงานตรวจสอบภายใน มก. 

หรือหนวยงานเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เขา

ตรวจสอบเปนประจําทุกป 

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ (Audit committee) 
อยางเปนทางการ 

 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชวยในการติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ที่เปนส่ิงจําเปนที่ผูบริหารจะตอง

ทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะ 
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร/กรรมการประจําคณะตาม

แผนที่กําหนด 
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องคประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
 
จํานวน 1 ตัวบงชี ้
 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 134 

ตัวบงชีท้ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

 

ชนดิของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ซ่ึงคณะตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการ

รายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  
มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางที่ดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเปนหลัก 

ประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาคณะสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

นิยามศัพท 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ   

อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
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 รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ท่ีรวมผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอย

แลวไวดวย 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับ

ผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของคณะ 
ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เชน นิสิต ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง 
ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคณะกรรมการกํากับ
ดูแลคณะในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการท่ีทําหนาท่ี
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ 
ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของคณะ 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 

ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
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คณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  
6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 
8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะ

พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  
9 ขอ 

 

ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชา หรือ

หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
1.1 คณะควรใชระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพที่เหมะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ ทั้งนี้ อาจบูรณาการ

ระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
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1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีดําเนินการเปนประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการ

ตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหการดําเนินภารกิจ
บรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือ

ผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับคณะวิชา ภาควิชา 
/สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ ตองให

ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยเกิดจาก

การมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 
2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกัน

คุณภาพพรอมท้ังกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือ

สาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย

หรือคณะวิชากําหนด 
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ี

เปนรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ 

3.1 คณะอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการ

ดําเนินงานของคณะเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมขึ้นตามอัตลักษณของคณะควรช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคครบถวนท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับ

คุณภาพตามเปาหมายของตัวบงช้ีนั้นๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเนื่อง 
 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล

ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

สมบูรณครบถวนโดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน 
และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ 
และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูล

ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมท้ังเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการ
พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหมหาวิทยาลัย และ

เปดเผยตอสาธารณชน 
 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ทุกตัวบงชี้ 
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คณะควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการ

ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและ

ดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมาย
ใหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของคณะ มีการพัฒนาข้ึนจากปกอน

หนาทุกตัวบงชี้ 
 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 
คณะควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ

มหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบที่สามารถเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัย

จัดทําข้ึน  
 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

คณะควรสงเสริมใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรของคณะเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ
ผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของคณะ เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ
ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของคณะ ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ 
ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย การให

ขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับคณะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการ

ประกันคุณภาพ เปนตน 
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย  

และในสวนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต และอื่นๆ 
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการแลกเปล่ียนเรียนรู
ภายในเครือขาย 

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการ
ทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ

พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธีปฏิบัติที่ดี

ใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน 
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนา

งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

 
ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา 

 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 
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(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละหนึ่งคร้ัง 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหต ุ 

คณะอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค

ของคณะ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะทุกระดับ
คุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึง

จะได รับการเผยแพรห ลัก สูตร ท่ี ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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ภาคผนวกท่ี 2 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ สําหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

…………………………... 
เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานท่ีมุงสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

1. รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดฝีาย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2. รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน รองอธิการบดฝีาย

วิจัย 

ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดฝีาย

อํานวยการ 

ที่ปรึกษา 

4. รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม รองอธิการบดฝีาย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5. รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดฝีาย

ประกันคุณภาพ 

รองประธาน

กรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  กรรมการ 

8. ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ  กรรมการ 

9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ  กรรมการ 
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10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธ์ิ    กรรมการ 

13. นายพิชิตชัย  ผองอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธ์ิพร  กรรมการ 

15. รศ.ดร.ปริศนา  สุวรรณาภรณ  กรรมการ 

16. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ  กรรมการ 
17. รศ.พิณทิพย  กรรณสูตร  กรรมการ 
18. รศ.ศิริพร  อองรุงเรือง  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.คนึงนิตย  เหรียญวรากร  กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธ์ิ  กรรมการ 
21. ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ  กรรมการ 
22. ผศ.ดร.อภิชาติ  พงศสุพัฒน  กรรมการ 

23. อ.ดร.จงรัก  วัชรินทรรัตน  กรรมการ 
24. อ.ดร.สุภาภาส  คําโตนด  กรรมการ 

25. อ.ปรียาวัลย  คูหา  กรรมการ 

26. อ.สุจิตตา  เรืองรัศมี  กรรมการ 
27. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

28. นางมุกดา  เกตุแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

29. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

30. นายสุทธิศักดิ์  ทองคําดี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

31. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

32. นายจิรพัฒน  ธารีสืบ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

33. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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โดยมีหนาที่ดังนี้  
1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของคณะวิชาใหสอดคลอง

กับกระบวนการดําเนินการภายใน และตอบสนองตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. พัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา สําหรับ
เปนกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3. กิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ    

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป 

    ประกาศ ณ วันท่ี 3 มถินุายน พ.ศ. 2552 
 
     

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกท่ี 3 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
…………………………... 

เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน หรือ

หนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

และกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานท่ีมุงสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก 

สถาบัน โดยมีรายนามดังตอไปนี้  

1.   รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ 

ที่ปรึกษา 

2.   รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน รองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ปรึกษา 

3. ผศ.มยุรี  เทศผล รองอธิการบดฝีาย

อํานวยการ 

ที่ปรึกษา 

4.   รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม รองอธิการบดฝีาย

ประกันคุณภาพ 

ประธานกรรมการ 

5.   รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย ผูชวยอธิการบดฝีาย

ประกันคุณภาพ 

รองประธาน

กรรมการ 

6. รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป  กรรมการ 

7. รศ.ดร.สุคนธช่ืน  ศรีงาม  กรรมการ 

8.   ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ  กรรมการ 

9. รศ.ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ  กรรมการ 
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10. รศ.ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  กรรมการ 

11. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ  กรรมการ 

12. ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธ์ิ    กรรมการ 

13. นายพิชิตชัย  ผองอุดม  กรรมการ 

14. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธ์ิพร  กรรมการ 

15. รศ.ศักดา  อินทรวิชัย   กรรมการ 

16. นายณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ  กรรมการ 
17. นางยุพา  ปานแกว  กรรมการ 
18. นางพิมพจันทร  นุมหอม  กรรมการ 
19. นางผองศรี  จิตตนูนท  กรรมการ 
20. นางกชพรรณ  ชมภูนิตย  กรรมการ 

21. นายธํารงศิลป  โพธิสูง  กรรมการ 
22. นางจิตรา  พ่ึงพานิช  กรรมการ 
23. นางวราภรณ  แดงชวง  กรรมการ 
24. น.ส.นฤมล  ศักดิ์อุดมวัฒโน  กรรมการ 
25. รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ  กรรมการ 
26. นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน  กรรมการ 
27. นางอัจฉรา  ผองอุดม  กรรมการ 

28. นางเกศินี  คุณค้ําชู  กรรมการ 

29. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

30. นางมุกดา  เกตุแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

31. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

32. นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

33. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

34. นายจิรพัฒน  ธารีสืบ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

35. น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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โดยมีหนาที่ดังนี้  

1.  พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของสํานัก  สถาบัน  หรือ

หนวยงานเทียบเทา ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และ

ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.  พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก  สถาบัน  

หรือหนวยงานเทียบเทา สําหรับเปนกลไกในการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3.  กิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ    

  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป 

        ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถนุายน พ.ศ. 2552 

 

        (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกท่ี 4 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ สําหรับคณะวิชา   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 

………………………………………………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   

เนื่องจากรายชื่อและตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึง

ขอแกไข ดังนี้ 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธ์ิ   เปน   

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธ์ิ 

2.   อาจารย ดร.สุภาภาส  คําโตนด   เปน   

อาจารย ดร.ศุภาภาส  คําโตนด  

และเพ่ือใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ เพ่ิมเติม   

ดังรายนามตอไปนี้  
1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย เปนกรรมการ 
2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เปนกรรมการ 
3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช  เปนกรรมการ 
4.   นางสาวพัชนี  ลีลาดี เปนกรรมการ 
5.   นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ 
6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เปนกรรมการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีหนาท่ีและวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี  3  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

            
ประกาศ ณ วันท่ี   29   มิถนุายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกท่ี 5 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 

………………………………..……………... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น   

เนื่องจากตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึงขอแกไข 

ดังนี้  
ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .จง รักษ   แกวประสิท ธ์ิ  เป ล่ียนเปน   

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธ์ิ   

และเพ่ือใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ เพ่ิมเติม  

ดังรายนามตอไปนี้  

1.   นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย เปนกรรมการ 
2.   นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล เปนกรรมการ 
3.   นางสาวยุภาพร  สุรเวช เปนกรรมการ 
4.   นางสาวพัชนี  ลีลาดี เปนกรรมการ 
5.   นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ 
6.   นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง เปนกรรมการ 
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ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีหนาท่ีและวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 

            
ประกาศ ณ วันท่ี   29  มิถนุายน พ.ศ. 2552 

 
       (รองศาสตราจารยวุฒิชัย   กปลกาญจน) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกท่ี 6 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง   แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แกไขเพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 
………………………….………... 

 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 

พ.ศ. 2552  เร่ือง แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 นั้น 
 

   เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการบางทาน จึงขอแกไข ดังนี ้
   1.  จาก  ดร.จงรัก  วัชรินทรรัตน   เปน  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

รุงเรือง  พูลศิริ   กรรมการ 
   2.  จาก  อาจารยสุจิตตา  เรืองรัศมี เปน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.

พนามาศ  ตรีวรรณกุล   กรรมการ 
   3.  จาก  นายสุทธิศักดิ์  ทองคาํดี เปน  นางสาวอรอมุา   

แกวมณีโชติ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

   และเพ่ือใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ เพ่ิมเติม 

ดังรายนามตอไปนี้ 
   1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธี  แกวเนิน  กรรมการ 
   2.  อาจารยกัญญาภา  อรามรักษ   กรรมการ 
   3.  รองศาสตราจารยสิริกร  กาญจนสุนทร  กรรมการ 
   4.  อาจารยอนามิกา  กาญจนบันเทิง  กรรมการ 
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   5.  รองศาสตราจารย ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล กรรมการ 
   6.  ผูชวยศาสตราจารยนิมิตร  เฉิดฉันทพิพัฒน กรรมการ 
   7.  รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  กรรมการ 
   8.  อาจารยฐนีตา  สัตยพานิช   กรรมการ 
   9.  ดร.ยอดชาย  เตียเปน    กรรมการ 
   10.  ดร.โสรยา  เกิดพิบูลย   กรรมการ 
   11.  ดร.ศมณพร  สุทธิบาก   กรรมการ 
   12.  อาจารยเตชทัช  คลายโศกก   กรรมการ 
  13.  รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  อยูเย็น  กรรมการ 

  14.  ผูชวยศาสตราจารยอัญชัน  เกียรติบุตร  กรรมการ 
 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552 

 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
      (รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 156 

บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553).   

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2548. คูมอืระบบประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวน
จํากัด สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร. 

            .  2551. คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2551. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

 
 

เอกสารวิชาการ   15/2553  สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษา      
1. รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง              รองอธิการบดีฝายวิชาการรักษาราชการ           

                                             แทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  
2. รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม   ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ    

3. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะบรรณาธิการ 

1. น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ       ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
2. น.ส.ณัฏยา   เบาสุภี                 ฝายพัฒนาและฝกอบรม 
3. น.ส.วาสิฏฐี   ไวตี                    ฝายพัฒนาและฝกอบรม 
4. นายจิรพัฒน   ธารีสืบ               ฝายพัฒนาและฝกอบรม 
ออกแบบปก   น.ส.เพชรรัตน   โชครุง      ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ   
พิมพคร้ังที่ 1   พฤศจิกายน 2553    จํานวน 1,800 เลม 
พิมพที่ สหประชาพาณิชย 377, 379, 381 ถนนลาดหญา แขวงสมเด็จเจาพระยา  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0 2861 4341-2 

 




